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Celso Dias Neves Presidente Tribunal de Justiça Arbitral do Mercosul. 

Nestes últimos 15 anos a arbitragem evoluiu muito o mercado comum do Mercosul hoje existem 

centenas de Câmaras de Arbitragem que assessoram grandes corporações em importação e 

exportação. 

Diante deste quadro chegou o momento de se realizar um grande congresso para debater os 

avanços da arbitragem e escolhemos o Paraguai para sediar este evento internacional. 

Muitos árbitros dos países do Mercosul estão animados com este encontro para debater os 

avanços, trocar experiências e temos certeza que avançaremos muito após este congresso. 

Cada país tem sua Lei de Arbitragem, mas ainda a mais avançada esta sendo a do Brasil.O 

crescimento da arbitragemConsiderado um dos métodos mais confiáveis de resolução extrajudicial 

de conflitos entre empresas de grande porte, a arbitragem continua batendo recordes no País. 

Só em 2016, os 249 casos levados às principais câmaras arbitrais envolveram R$ 24 bilhões. Em 

2015, foram 222 disputas arbitrais, totalizando R$ 10,7 bilhões. Os dados são de uma pesquisa 

elaborada por Selma Lemes, professora da Fundação Getúlio Vargas. Como muitos litígios são 

sigilosos, uma vez que várias empresas receiam que a exposição nos jornais e na televisão 

prejudique suas imagens, o número de arbitragens pode ser ainda maior.Para ter ideia desse 

ritmo de crescimento, em 2009 as câmaras de arbitragem em funcionamento no Brasil – das quais 

se destacam o Centro de Arbitragem da Câmara Americana de Comércio, a Câmara de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem da Fiesp, a Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, o Centro 

de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a Câmara de Arbitragem Empresarial-Brasil e 

a Câmara de Arbitragem da Bovespa – atuaram em 134 casos, envolvendo litígios no valor de R$ 

2,4 bilhões. 
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Arbitro Nelson dos Santos em solenidade no Paraguai. 

O ARBITRO E PERITO DE FATO E DE DIREITO. 

 

Quando da criação da Lei 9.307/96 que instituiu o instituto da arbitragem no Brasil teve por 

finalidade agilizar as disputas de bens patrimoniais disponíveis esvaziando assim os tribunais 

estatais de causas que se podem ser resolvidas por arbitragem. 

Ocorre que o Juiz de Direito julga a Lei e quando chegam casos como construção mal feita mesmo 

com todas as provas apensas ao processo o MM. Juiz não e perito pra julgar realmente se a 

causa  peticionada nos autos e correta e nesse caso somente um Perito Judicial  poderá através 

de um Laudo constatar se verídica e reinvindicação ou não no processo. 

Ai entra o Juiz Arbitral (Arbitro) que através de uma convenção de arbitragem as partes 

litigantes nomeiam a Câmara para julgar a causa, não sendo conhecedor da causa o arbitro ira 

solicitar a nomeação de um engenheiro ou mestre de obras para vistoriar e emitir seu “laudo” 

nessa nomeação o profissional da construção civil passa ser arbitro ad hoc exercendo no 

processo arbitral a função de PERITO NÃO CONFUNDIR COM PERITO JUDICIAL!  

Ai a diferença entre JUSTIÇA PRIVADA E JUSTIÇA ESTATAL o arbitro todos eles formados em 

qualquer profissão e perito em seu segmento profissional e detém conhecimento para dirimir 

causas de seu conhecimento, num custo baixíssimo comparado à custa do tribunal estatal, e com 

prazo máximo de seis meses para sentenciar, já na justiça estatal pode rolar anos o processo 

pelos recursos que a parte perdedora no processo tem direito de recorrer, já na arbitragem 

entra o conhecimento de “mediação do arbitro” que ira expor a vantagem da arbitragem sobre o 

litigo que pode até acabar num consenso entre as partes em duas ou três audiências, sendo que 

na arbitragem o processo corre em segredo na justiça estatal e publico. 
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Essa  atuação das câmaras de mediação e arbitragem chamadas de justiça privada ainda incomoda 

muitos segmentos da sociedade usando de matérias infundadas nos nas redes sociais  com intuito 

de denigrir a arbitragem, mas  ela chegou para ficar. 

 

Fonte Boletim Jurídico. 

Análise da arbitragem como forma alternativa de direito que reduz a morosidade judicial 

Emelin Sousa do Espirito Santo e Marina Lima Dias Fernandes Grijo 

Veja também: 

Reestruturação departamento jurídico e de recursos humanos empresa fictícia VBL Logística 

Adriana Longuini e Paulo Byron Oliveira Soares Neto 

Avaliação do impacto do sistema de informação nas organizações 

Maria Estrela da Abnestência José Lombe 

Patrimônio do Estado 

Maria Estrela da Abnestência José Lombe 

  

 

RESUMO 

Trata da Arbitragem no Brasil como opção à utilização da justiça comum, com o intuito de 

reduzir a morosidade judicial. Discorre sobre o tema desde a sua evolução histórica, seus 

tipos e classificações. Traça um comparativo entre um processo arbitral e um judicial e mostra 

as vantagens da utilização do instituto arbitral para a dissolução de conflitos patrimoniais. 

Explica seus procedimentos e cita o monopólio estatal da jurisdição e sua crise. Relaciona 

esse monopólio com a arbitragem. Mostra estatísticas de sua utilização pelo mundo. Ainda cita 

as principais inovações trazidas pela Lei 9.307/96, conhecida como Lei da Arbitragem. 
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1. INTRODUÇÃO 

A justiça comum e seus processos judiciais são conhecidamente morosos e para justificar 

tamanha morosidade não faltam argumentos. Alguns deles serão citados inclusive neste trabalho. 

Entretanto, diversos países do mundo já se utilizam de uma forma alternativa de Direito, que 

visa driblar essa lentidão. Essa rápida forma alternativa é chamada de arbitragem e já existe 

no ordenamento jurídico brasileiro a alguns séculos. Sendo assim, qual motivo leva à sua pouca 

utilização em território nacional? Para informar as vantagens e tentar explicar os motivos do 

desconhecimento da população acerca desse assunto é que se fez necessária a criação deste 

artigo. Mas como passo inicial, é preciso definir este importante instituto. Tarefa que se 

inicia a seguir. 

     

 2. O QUE É ARBITRAGEM? 

A arbitragem é uma forma de dirimir litígios, atuais ou que ainda irão ocorrer, com a 

utilização de árbitro ou árbitros, sem a intervenção de um juiz togado de Direito ou órgão 

estatal, em que a sentença tem a mesma força de uma sentença judicial e trata apenas de 

Direito patrimonial disponível. As partes litigantes utilizam um contrato que deve incluir uma 

cláusula contratual prevendo que os litígios dele originados serão resolvidos por arbitragem, 

o nome jurídico desta disposição é cláusula compromissória. Às partes é dado o direito de 

escolher o árbitro, ou uma instituição arbitral, imparcial, que julgará a causa de acordo com 

um procedimento, observadas certas formalidades e trâmites. A sentença do árbitro é imperativa 

para as partes e denomina-se sentença arbitral. 

Antes de seguir com as definições da arbitragem, mister se faz esclarecer o que é Direito 

Patrimonial Disponível. Diz-se que Direito Patrimonial Disponível é todo tipo de Direito que 

pode ser livremente exercido por seu titular, ou seja, é direito de vender, alienar, doar, 

negociar e dispor de bens desembaraçados, entre pessoas capazes. Vale lembrar, que incapazes 

estão proibidos de dispor de direitos disponíveis e, portanto, de utilizar a arbitragem, a 

menos que estejam sendo representados por seus tutores ou curadores, assim como menores que 
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devem estar acompanhados de seus representantes legais. Assim, questões envolvendo herança, 

guarda, falência, divórcio, etc. não podem ser arbitrados. 

Alguns requisitos são obrigatórios para a utilização do instituto arbitral. Eles estão 

enumerados no art. 10 da Lei 9.307/96 e tratam do compromisso arbitral. São eles, constar no 

compromisso o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; o nome, profissão e 

domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual 

as partes delegaram a indicação de árbitros; a matéria que será objeto da arbitragem e o lugar 

em que será proferida a sentença arbitral. 

Existem várias classificações doutrinárias da Arbitragem. Contemplaremos quatro critérios 

expostos a seguir. A arbitragem pode ser voluntária ou obrigatória; Interna ou internacional; 

Ad Hoc ou Institucional; ou ainda pode ter sua decisão baseada apenas na lei (jurídica stricto 

sensu) ou na equidade. A Arbitragem voluntária é aquela que se baseia apenas na vontade das 

partes. Os litigantes tanto podem incluir voluntariamente, uma cláusula em contrato, acordando 

que litígios futuros serão decididos por meio do instituto arbitral, como podem a partir de um 

conflito já existente, optar pela sua dissolução arbitral. Já a forma obrigatória é aquela 

imposta pelo Estado de forma compulsória. Esta modalidade já foi prevista no ordenamento 

nacional, porém, não mais é utilizada em nosso país. Quanto ao âmbito, ou espaço, a arbitragem 

poderá ser interna (nacional) ou internacional. No primeiro caso, elaborada de acordo com um 

único sistema jurídico. E no segundo, quando vinculada ao sistema jurídico de dois ou mais 

países. Quanto à forma de surgimento, pode ser Ad Hoc, em que as partes se responsabilizam por 

todo o procedimento arbitral, desde a escolha dos árbitros, até o registro do litígio; já na 

forma institucional, as partes se reportam a uma instituição ou órgão especializado. Este 

órgão normatiza o procedimento. Como último parâmetro classificatório, pode-se citar o 

embasamento utilizado para a decisão da sentença. Esta pode ser baseada unicamente na 

equidade, levando em conta apenas o caso concreto e os conhecimentos técnicos necessários, 

entretanto, ainda é possível basear a decisão arbitral na lei. Este tipo de embasamento é 

conhecido como jurídico Stricto Sensu. 

No Brasil a arbitragem é regulada pela lei 9.307 de 1996, sendo que não é um instituto novo no 

cenário jurídico brasileiro. A sua pouca utilização, antes da Lei específica, decorria do fato 

de as legislações anteriores não oferecerem garantias jurídicas e terem uma forma de 

utilização extremamente burocrática. Por exemplo, o cumprimento à cláusula contratual que 

previa a arbitragem não outorgava obrigatoriedade, além do que a decisão arbitral precisava 

ser homologada por juiz togado. 

As vantagens da Arbitragem em relação ao tradicional processo judicial são muitas. A principal 

é a rapidez com que o processo ocorre, o que contribui e muito para a diminuição da morosidade 

do sistema judicial. Um processo arbitral que envolva quantia significativa de dinheiro ocorre 

no máximo em 180 dias. Diferente de um processo judicial que pode se arrastar por anos, ate 

sua sentença transitada em julgado. Outras vantagens são a não necessidade de advogados para 

as partes, que denota um procedimento menos solene, e que acaba por diminuir o preço do 

processo, sua decisão não admite recurso diferente do que ocorre no processo judicial que pode 
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ser contestado ocasionando demora até a decisão final, confidencialidade, e transparência do 

procedimento, em todas as suas fases. Além disso, a escolha do árbitro permite que a lide seja 

julgada por um especialista no assunto, evitando a espera por laudos periciais. Não se deve 

esquecer, que a possibilidade de escolha dos árbitros, também constitui uma vantagem, ausente 

no processo judicial comum. 

 

2.1. DIFERENÇAS ENTRE JUIZ E ÁRBITRO 

Muitas são as diferenças entre o juiz e o árbitro. Citaremos as principais. 

decidida por equidade. Já a decisão do juiz deverá ser fundamentada em artigos da legislação 

vigente; 

 pela aplicação de regras 

nacionais ou internacionais. Um juiz deve se basear em regras específicas, de acordo com as 

Leis e acordos vigentes nacionalmente; 

diferente do que ocorre com o juiz de direito que deve possuir capacitação específica para 

exercer tal função; 

seus conflitos mediante uma decisão arbitral não mais poderão levar esse assunto ao juiz. Dada 

a decisão do árbitro, sua sentença será imperativa e incontestável. 

Concluímos diante dessa diferenciação entre juiz e árbitro que seus papéis, apesar de terem 

como função final dar um veredicto, divergem completamente quanto à forma de análise e 

procedimentos para chegar a uma conclusão. 

  

3. UM BREVE HISTÓRICO DA ARBITRAGEM 

3.1. NO MUNDO 

O Direito Romano já usava a Arbitragem e solucionava seus conflitos através de árbitros. A 

Arbitragem ocorria na fase do apud iudicem, onde o juiz era livremente escolhido pelas partes. 

Na Idade Média, a falta de centralização de poder, que gerou a ausência de leis ou a rigidez 

excessiva das mesmas, a existência de um Estado fraco, conflitos entre as classes dominantes 

– Nobreza e clero, e uma variedade de ordenamentos jurídicos, incentivaram o crescimento do 

uso da Arbitragem. Ao final de tal período, inclusive, existia a Arbitragem voluntária e a 

obrigatória e as partes eram obrigadas a cumprir os acordos. 

Com o fortalecimento dos Estados Nacionais, a Arbitragem perde força. 
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Atualmente, têm seu prestígio restaurado em Tratados Internacionais. 

 

3.2. NO BRASIL 

No Brasil, desde a colonização lusitana, já é possível encontrar vestígios da utilização da 

Arbitragem. 

No sec. XVII, já existe o título “Dos juízes Árbitros”, encontrado no livro II, título XVI, 

das Ordenações Filipinas. 

 Já no sec. XIX, o art. 160 da Constituição Federal de 1824, trazia o texto: “nas causas 

cíveis, as partes podiam nomear juízes árbitros, com decisões irrecorríveis, se assim fosse 

convencionado.” (Mujalli, 1997, p.31). 

Ainda no sec. XIX, o Código Comercial, trouxe a Arbitragem Obrigatória, em seu art. 294, com o 

texto: “as questões sociais que surgissem entre sócios, durante a existência da companhia ou 

sociedade, incluindo a sua liquidação ou partilha, deveriam ser submetidas ao juízo 

arbitral.” Tal obrigatoriedade durou apenas 16 anos até sua abolição. 

O regulamento 737 de 25 de novembro de 1850, em seu art. 411, trouxe uma distinção entre o 

instituto voluntário e o necessário. 

Já o processo Arbitral foi regulado pelo decreto 3900. 

O Código Civil de 1916 inclui o tema da Arbitragem, que pode ser encontrado no livro III, “Do 

Direito das Obrigações”, título II “Dos efeitos das Obrigações” nos seus arts. 1037 a 1048, 

sem, entretanto, citar a cláusula compromissória. 

Em 1929, o instituto ganha destaque. O título único do livro IX do Código de Processo Civil 

traz o assunto em 16 artigos (art. 1031 a 1046) e 3 capítulos: “Disposições Gerais”, “Do 

Andamento da Causa e do Julgamento” e “Da Homologação”. 

Ainda é possível citar a remodelação do CPC de 1973 que enfim, disciplinou a cláusula 

compromissória. 

Por fim, o acontecimento mais importante, foi sem dúvida, o advento da Lei 9.307, de 23 de 

setembro de 1996, atual Lei da Arbitragem. 

 

4. INOVAÇÕES DA LEI 9.307/96. 

Com o advento da Lei 9.307/96, o legislador se preocupou em trazer inovações para esclarecer 

antigos problemas da arbitragem brasileira. Dentre as principais inovações desta Lei, pode-se 

citar: (a) A instauração da Arbitragem pela “Convenção da Arbitragem”, procedimento que 

engloba tanto a cláusula compromissória, quanto o compromisso arbitral; (b) Equiparação da 
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sentença arbitral com a sentença judicial, onde a primeira não mais necessita da homologação 

por juiz togado do poder judiciário, tornando-se também irrecursável; (c) Trouxe o princípio 

da Compétence – Compétence, pelo qual “cabe ao árbitro decidir sobre a existência, a 

validade e a eficácia da convenção da arbitragem”. (LEE, 1999, p. 182). Esta medida afasta o 

litígio de apreciação por meio do poder judiciário antes da manifestação do árbitro. Sendo 

assim, o árbitro julga sua competência para a causa, e achando-se incompetente, encerra o 

procedimento arbitral e encaminhando o litígio ao poder judiciário, (d) A cláusula 

compromissória torna-se um contrato autônomo, prescindindo de compromisso arbitral. Tal 

autonomia inibe o acesso do litígio ao poder judiciário e enseja a instauração do juízo 

arbitral, uma vez que mesmo que uma das partes discorde em dar início ao procedimento 

arbitral, a simples presença desta cláusula em contrato, dá à parte interessada o direito de 

ingressar em juízo para solicitar que a desavença seja resolvida por júri arbitral, como diz o 

art. 3º da referida Lei, (e) Alterou o significado de cláusula compromissória e compromisso 

arbitral. Passando a primeira a ser a base para a instauração da arbitragem e o último, um 

mero registro de formalidade escrita. 

 

5. UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM NO MUNDO 

A Arbitragem é hoje largamente utilizada em todo o mundo. Mais de três dezenas de países 

(pouco mais de 15% das nações) já possuem leis e regras sobre tal instituto. Estatísticas 

atuais mostram ainda que cerca de 80 a 90% dos litígios em países desenvolvidos, são 

resolvidos por meio da Arbitragem, mediação ou conciliação. Em países como Estados Unidos da 

América, Canadá, Espanha, Alemanha e França, quase 100% dos litígios são resolvidos através da 

arbitragem. 

Nos Estados Unidos, a Arbitragem é regulada desde 1925 pelo US ARBITRATION ACT. A cláusula 

compromissória tem caráter irrevogável, com validade e executoriedade válidos para todos os 

tipos de contratos. 

Na Espanha, este instituto é regulado pela Lei 60/2003 e suas decisões podem se basear no 

Direito ou na Equidade. 

Na Alemanha, apesar das regras de utilização serem idênticas ao do Brasil, não existe 

diferença entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. 

No Japão, já existem menções à Arbitragem no ordenamento jurídico desde 1890. Diferente do que 

ocorre no Brasil, tem a tendência a aceitar não somente a sentença arbitral escrita como 

também se mostra disposto a permitir a execução de acordos puramente verbais. 

Na China, inexistia o instituto Arbitral antes de 1950. Após tal data e com a abertura do 

mercado chinês, surge a necessidade de dirimir conflitos em contratos internacionais. A China 

utiliza a Lei positivista de forma secundária e dá preferência sempre à dissolução de 

conflitos por meio de acordos. Desta forma, vêm usando a Arbitragem em larga escala. 
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Desta forma, pode-se perceber o tamanho da importância da Arbitragem no mundo. 

 

6. COMPARATIVO ENTRE UM PROCESSO ARBITRAL E UM PROCESSO JUDICIAL 

O Brasil é um país que sofre de grande morosidade nas sentenças judiciais. A grande 

formalidade é uma das causas desse problema no judiciário brasileiro, ocasionando pilhas de 

processos em salas de cada juizado em todos os estados do país. Por conta disso, vale-se de 

artifícios como a arbitragem para diminuir a utilização de tais processos. Fazendo um 

comparativo entre o processo arbitral e o processo judicial, percebemos várias vantagens em 

relação ao primeiro, obviamente que nos casos em que é possível a sua utilização. 

O processo arbitral é mais simples, pois não precisa seguir toda a tramitação jurídica formal. 

Em vários casos é possível estabelecer procedimentos bem sucintos desde que haja consentimento 

das partes, o que proporciona sentenças em semanas. 

Quando as partes podem escolher o sentenciador, ou seja, aquele que resolverá o conflito da 

maneira mais sensata, essa escolha trará benefícios para ambas. No processo judicial, o juiz é 

imposto e muitas vezes não tem conhecimento específico na área que será tratada, logo, em 

muitos casos, faz-se necessária a utilização do laudo de um perito que acarreta mais tempo ao 

processo. Fato este que não ocorre na arbitragem, pois nesse caso, as partes escolhem o 

árbitro que tem conhecimento técnico na área do conflito usando de linguagem apropriada 

simples e acessível às partes. 

O processo arbitral é sigiloso, somente as partes envolvidas e o árbitro podem quebrar tal 

sigilo. O que não ocorre no processo judicial tradicional, que é público por excelência. 

Outra grande diferença entre os processos é a questão do custo. A arbitragem não exige 

advogados de defesa e acusação, ou seja, não haverá despesa com advogados o que reduz 

consideravelmente o fator econômico além do que, na arbitragem não há custas judiciais, a 

exemplo do que ocorre no processo judicial. 

A arbitragem não admite recurso. Ou seja, a parte que se sentir lesada pela sentença não 

poderá impugnar a decisão do árbitro, deverá aceitá-la, pois no início do processo aceitou a 

cláusula compromissória da arbitragem. Fato esse que não ocorre dentro do processo judicial, 

pois após a sentença, a parte cujo interesse não foi atendido, poderá demonstrar seu 

inconformismo diante da decisão, ou seja, protocolar um recurso. 

Para fazer uma comparação mais didática, seguem abaixo, simples enumeração das fases de um 

processo civil e de um processo arbitral, demonstrando de forma clara, a menor formalidade e 

maior agilidade da arbitragem. 

 

6.1. PROCESSO CIVIL 
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6.1.1. Propositura da ação: consiste em 

Citação; 

Resposta; 

Contestação; 

Nomeação à autoria; 

Denunciação à lide; 

Chamamento ao processo; 

Impugnação ao valor da causa; 

Declaratória incidental; 

Reconvenção; 

Exceção. 

 

6.1.2. Providências preliminares: Consiste em 

Do efeito da revelia; 

Da declaração incidente; 

Dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido; 

Das alegações do réu. 

 

6.1.3. Julgamento conforme o estado do processo: Consiste em 

Extinção do processo; 

Julgamento antecipado da lide; 

Audiência preliminar. 

 

6.1.4. Instrução: Consiste em 

Prova documental; 

Prova pericial; 

Prova testemunhal; 
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Depoimento pessoal; 

Inspeção judicial; 

Audiência. 

 

6.1.5. Sentença: Consiste em 

Publicação; 

Recurso; 

Apelação; 

Remessa ao TRF; 

Retorno do TRF. 

 

6.1.6. Execução do julgado: Consiste em 

Citação. 

 

6.1.7. Sentença homologatória do cálculo: Consiste em 

Publicação; 

Recursos; 

Apelação; 

Transito em julgado; 

Citação; 

Expedição de precatório; 

Pagamento do precatório; 

Sentença de extinção; 

Arquivamento e baixa. 

 

6.2. PROCESSO ARBITRAL 
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6.2.1. Instauração do juízo Arbitral: consiste em 

Contratação da cláusula compromissória ou formalização do compromisso arbitral; 

Aceitação, pelas partes, do árbitro eleito. 

 

6.2.2. Procedimento Arbitral propriamente dito: consiste em 

Investidura do Árbitro; 

Audiência prévia de estímulo à conciliação; 

Apresentação de provas e razões iniciais; 

Impugnação recíproca das alegações das partes; 

Audiência de instrução; 

Sentença. 

 

6.2.3. Execução: 

Execução simples ou judicial. 

Após essa exposição, fica claro que a Arbitragem é infinitamente mais célere que a justiça 

comum. Basta para tanto, contar o imenso número de trâmites possíveis e necessários a um 

processo civil ordinário e o reduzido número de procedimentos arbitrais necessários à 

instauração do processo que resolverá a lide através do meio arbitral. 

  

7. MONOPÓLIO ESTATAL DA JURISDIÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A ARBITRAGEM 

A jurisdição é função pública. Portanto, entende-se que seja função exclusiva do Estado e este 

detém o monopólio da função jurisdicional. Entretanto, a demora na resolução de conflitos no 

sistema judiciário brasileiro é quase uma questão cultural dentro do nosso ordenamento 

jurídico, o que leva muitas pessoas a não questionarem direitos fundamentais por saberem que a 

conclusão deste levará meses ou anos. Tradicionalmente, para a solução de conflitos é 

necessária a busca pelo Estado, que escolherá o juiz e dará a decisão jurisdicional, assim 

verifica-se que a vontade das partes é substituída pela vontade do Estado.  No entanto, a 

arbitragem segue um curso contrário a esse. Carlos Guilherme de Abreu e Lima (2002, n.60) 

entende que: 

As partes envolvidas escolhem o árbitro vinculado ao processo, e que após a análise dos fatos 

que o envolvem, emitirá uma sentença ou laudo arbitral. Assim, uma vez diante de uma causa 

adversa, o cidadão passa a ter o direito de pactuar com a parte oponente para que sejam 
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socorridos não mais pelo Poder Judiciário Estatal, e, sim, por um árbitro (ou mais de um), 

escolhido por ambos. 

A questão tecnológica, falta de recursos estatais e reduzido quadro de juízes contribuem para 

esse quadro de morosidade no judiciário brasileiro. Em muitos estados do Brasil há tantos 

processos acumulados em pilhas de processos que para a sua remoção é necessário todo um 

arsenal composto por luvas e máscaras para que se evite alergia tamanho é o seu tempo de 

tramitação. Caso esses processos fossem digitalizados a probabilidade de serem movimentados 

seria bem maior. Mas para fazer tal procedimento esbarramos na falta de preparo e até mesmo 

falta de recursos necessários ao trabalho jurídico que ocorre dentro de cada sala do 

judiciário brasileiro. Outro problema é o reduzido quadro de juízes, decorrendo disso a demora 

para que um processo seja lido e tramitado. Segundo Carlos Guilherme de Abreu e Lima 

(2002,n.60): 

A arbitragem tem-se mostrado como o instrumento alternativo de pacificação de conflitos de 

maior eficácia, aceitação e tradição. Meio fundamental, por excelência, de resolução de 

conflitos internacionais, voltada para a solução de causas de grande complexidade, por 

permitir que as questões técnicas sejam julgadas por peritos competentes, ao invés de 

magistrados, na maior parte das vezes, não preparados para tais lides. 

Existe no meio jurídico um debate acerca da natureza jurídica da Arbitragem. Para alguns 

juristas, chamado de publicistas, a Arbitragem não é apenas um contrato, exercendo poder 

jurisdicional. Já para os contratualistas, o instituto arbitral já possui força, por sua 

previsão contratual. Esta discussão já demonstra que mesmo entre os juristas existe uma 

desconfiança com a utilização da arbitragem. Outro ponto a ser mencionado é a impossibilidade 

de recurso jurisdicional, que segundo alguns juristas, desrespeita o art. 5º da Constituição 

Federal/88, pois exclui os procedimentos arbitrais da apreciação do Poder judiciário. 

Entretanto, isso não deve ser levado em consideração, uma vez que a arbitragem trata de 

direito patrimonial disponível, acordado entre as partes, que decidiram utilizar outra forma 

de resolução de conflitos. Todos esses debates e questões aumentam o preconceito quanto à 

utilização deste importante instituto. Felizmente, a larga utilização internacional, o grande 

sucesso alcançado em outros países, a celeridade, o baixo custo e a menor formalidade deste 

instituto, têm feito crescer as estatísticas do uso da Arbitragem no Brasil, contrariando todo 

o preconceito existente. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do instituto Arbitral e suas regras, visa apenas dar celeridade à justiça, 

reduzindo o volume de processos no judiciário. As pesquisas e exposições deste artigo visaram 

mostrar todas essas vantagens e estimular a utilização e a expansão do conhecimento acerca de 

tão vasto e importante tema, visto que neste país, sua utilização é desvalorizada por mero 

preconceito ou desconhecimento. Leis como a 9.307/96, já demonstram as mudanças que vêm 
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ocorrendo de forma clara e evidente, o que mostra que a Arbitragem tem se solidificado no 

sistema judicial brasileiro. Para estimular a celeridade deste processo de transição, é 

necessário o aumento do numero de tribunais arbitrais, as pesquisas sobre o tema e toda forma 

de divulgação possível. 
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Arbitragem na solução de conflitos no comércio eletrônico 

A arbitragem é utilizada com freqüência por alguns ramos de atividade no Brasil, mormente o 

comércio tradicional. A recíproca não é verdadeira quando se trata de comércio eletrônico. 

 

  Por Wanderson de Oliveira 

DIREITO COMERCIAL | 10/OUT/2006 

INTRODUÇÃO 

A arbitragem tem como princípio à solução pacífica de conflitos relacionados a direitos 

patrimoniais disponíveis. É utilizada com freqüência por alguns ramos de atividade no Brasil, 

mormente o comércio tradicional. A recíproca não é verdadeira quando se trata de comércio 

eletrônico, e é este ponto que iremos atacar. De início discorreremos sobre o conceito e 

crescimento dos negócios eletrônicos; em seguida conceituaremos o que é arbitragem; sua 

regulamentação no Brasil; a utilização da arbitragem no mundo; Na seqüência o tema se 

desenvolverá sobre a possibilidade de utilização da arbitragem para resolução dos conflitos 

gerados nas negociações eletrônicas nacionais e internacionais. 

1. NEGOCIAÇÕS ELETRÔNICAS 

A negociação eletrônica pode ser definida como qualquer negócio efetivado via rede mundial de 

computadores, a internet. Por exemplo, a compra de um livro. Este tipo de negócio cresce 

exponencialmente no mundo a cada ano. E no Brasil não é diferente. No ano de 2005 o comércio 

tradicional obteve um crescimento de apenas 1% (um ponto percentual) em relação ao natal do 

ano anterior, em contra partida o comércio eletrônico cresceu 61% (sessenta e um pontos 

percentuais), tal crescimento pode ter explicação nos preços, em média 22% (vinte e dois 

pontos percentuais) mais baratos – fonte www.ebitempresa.com.br - O Estado de São Paulo – 

SP. 04/01/2006 . 

 

Apesar de toda insegurança e desconfiança típica das ofertas virtuais, o brasileiro está se 

habituando a comprar via internet. Compra-se de CD a avião. Tal como no comércio tradicional 

os conflitos são inevitáveis na seara virtual. Porém a diferença reside, que naquele o 

comprador pode retornar a empresa e reclamar sobre o bem adquirido, enquanto que neste, as 

reclamações também são virtuais. E não raro o vendedor eletrônico não é mais encontrado após a 

venda. 

2. ARBITAGEM 
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2.1 Conceito 

A arbitragem é destinada a dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, 

este é conceito da própria lei que regula a arbitragem no Brasil, lei 9.307 de 23 de setembro 

de 1996. Na dicção de Sebastião José Roque, a arbitragem “consiste na criação de um julgador 

não pertencente à jurisdição normal, escolhido pelas partes conflitantes, para dirimir 

divergências entre elas”. Temos então, que a arbitragem é o meio extrajudicial que podem se 

valer às partes para dirimir conflito advindo de uma relação de negócio de bens particulares 

disponíveis, dando-se pela escolha comum de um árbitro (juiz) entre elas. A sentença proferida 

pelo árbitro tem força de titulo executivo judicial, conforme artigo 475N, VI do Código de 

Processo Civil. 

2.2. Regulamentação no Brasil 

Além de lei específica, a arbitragem é regulada em outras leis esparsas no Brasil: 

Parágrafo 1º do artigo 114 da CRFB/88: 

Art.114 – Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

Artigo 24 da Lei 9.099/95- Juizados Especiais Cíveis e Criminais: 

Art. 24 - Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo 

arbitral, na forma prevista nesta lei. 

 

Artigo 3º da lei 7.783/1989 - Lei de greve: 

Art. 3º - Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é 

facultada a cessão coletiva do trabalho. 

Artigo 34 da lei 9.514/1997 – Sistema financiamento imobiliário 

Art. 34 – Os contratos relativos ao financiamento imobiliário em geral, poderão estipular que 

litígios ou controvérsias entre as partes sejam dirimidos mediante arbitragem,nos termos do 

disposto na Lei 9.307, de 24 de setembro de 1996. 

O artigo 11, III da lei 11.079/2004 – Parcerias Públicos Privadas 

Art. 11 O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a 

submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 

15, os artigos 18, 19 e 21 da lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever 

:(sem destaque no original) 
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III – O emprego dos mecanismos privados da resolução de disputa, inclusive a arbitragem, a 

ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da lei 9.307 de 24 de setembro de 

1996, para dirimir os conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato; 

Código de Processo Civil 

Artigo 267 – Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 

VII – pela convenção de arbitragem; 

Artigo 301 – Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: 

IX – convenção de arbitragem; 

475N São títulos executivos judiciais: 

IV – a sentença arbitral; 

2.3. Utilização da arbitragem no mundo 

Segundo dados da Projuris – Câmara de Mediação e Arbitragem Internacional a Espanha é um dos 

países que mais utiliza a arbitragem como solução de conflitos, cerca de 98% . Em seguida vem 

o México com resolução de 95% dos conflitos via arbitragem; Japão com 92%; Portugal com 72% e 

Argentina com 63%. No Brasil a arbitragem ainda é pouco utilizada e em tratando-se de comércio 

eletrônico a porcentagem é menor ainda. 

3. SOLUÇÃO DOS CONFLITOS ELETRÔNICOS VIA ARBITRAGEM 

3.1. Barreiras 

A barreira principal na utilização da arbitragem para solução de conflitos dos negócios 

gerados eletronicamente é que grande parte dos vendedores eletrônicos não possuem endereço 

físico e não são empresas legalmente constituídas. Quando um comprador eletrônico adquire um 

produto de um vendedor eletrônico anunciado em determinado site de vendas, o cadastro deste, é 

em alguns casos falso; e quando há problemas o comprador fica a ver navios; o único meio de 

contato disponível é o e-mail do vendedor, que após o pagamento não responde mais. 

Os sites especializados em vendas, criam tabelas de satisfação para tentar dar mais segurança 

ao comprador, mas isto nem sempre é suficiente, principalmente quando há conflito, por mais 

confiabilidade que demonstre o vendedor, quando há conflito, o comprador fica desguarnecido. 

Nesta hipótese, mesmo que instituída uma corte de arbitragem, o vendedor não seria localizado, 

porque os dados de cadastro no site podem não ser verdadeiros, e as relações ficam a mercê da 

boa fé das pessoas. Ressalte-se que em algumas transações eletrônicas, a arbitragem pode ser 

utilizada sem maiores problemas, são naqueles negócios realizados com sites Business to 

Business (B2B), tal como o mercadoeletrônico.com.br. A utilização dos serviços destes 

vendedores, geralmente precede a um contrato físico que é assinado pelas partes e já 

determinado o foro competente para resolução dos litígios, o que também não impede de incluir 
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a arbitragem, que até na questão de foro poderá ser simplificado, tal como se verá adiante. 

3.2. Solução 

Para utilizar a arbitragem nos conflitos gerados pelos negócios realizados pela internet, far-

se-á necessário a criação de uma Câmara Nacional que ficaria responsável pelo cadastramento de 

vendedores eletrônicos e dos sites, desde que cumpram determinadas exigências: demonstrem sua 

idoneidade e tenha aceitação expressa que a solução dos conflitos será resolvida via 

arbitragem. Após o cadastro e aceitação pela Câmara, seria emitido um certificado eletrônico 

de confiabilidade, dando ao comprador pelo menos a garantia que o vendedor tem endereço físico 

e é legalmente constituído. A câmara nacional ficaria também responsável pelo julgamento de 

Recursos oriundos das Cortes locais. Seria criado também pelo país, onde for necessário, 

Cortes Arbitrais Locais para negócios eletrônicos, neste caso, pode se utilizar as diversas 

Cortes Arbitrais já existentes, fazendo-se necessário somente à adaptação à nova modalidade – 

Negócios Eletrônicos. Ressalte-se que a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico organização 

privada que se ocupa do tema, possui requisitos necessários para criação de uma câmara 

Arbitral para Negócios Eletrônicos. 

3.2.1 Procedimento Arbitral Eletrônico 

Vencida a etapa de criação da câmara responsável pela certificação dos vendedores eletrônicos 

e dos sites, temos que vislumbrar como se daria na prática o funcionamento da arbitragem para 

os negócios realizados com vendedores estabelecidos dentro e fora do Brasil, o que passamos a 

sugerir adiante. 

A instauração do procedimento arbitral deve seguir o estabelecido na lei especifica, 9.307/96, 

que será a fonte primária para a Câmara e Cortes de Arbitragem Eletrônica; 

A arbitragem, como dito, é voluntária e é estabelecida de comum acordo entre as partes, 

portanto, faz-se necessário que antes de realizar o negócio vendedor e comprador assinem 

eletronicamente um contrato que conste a anuência em submeter - caso haja - o conflito a 

arbitragem. Entendemos que a certificação do comprador também deverá ser digital, assim sendo, 

deverá haver um estimulo para a busca desta certificação que hoje também é feita pela Receita 

Federal do Brasil; 

No contrato deverá constar basicamente, além da concordância expressa para que conflitos sejam 

decididos por arbitragem, o n.º de árbitros, a legislação a ser aplicada, o tempo para solução 

do conflito, do recurso à câmara Nacional e a qual Corte local estará sujeita cada parte; 

 

Existindo algum conflito, a parte interessada deverá buscar na Corte Arbitral local, na qual 

está submetida via contrato, a instauração do procedimento arbitral;  

A Corte Arbitral que receber a reclamação comunicará o reclamado para que compareça no dia, 

hora e local. Este já definido no contrato assinado eletronicamente, que é a corte do local 

que está estabelecido;  
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Partindo da premissa que comprador e vendedor estão localizados em posições geográficas 

diferentes, não é salutar que um ou outro compareça ao foro do outro para realização do 

procedimento, como exposto, cada um deverá comparecer na Corte Arbitral de sua localidade;  

As audiências seriam realizadas por vídeo-áudio, na qual estaria em cada ponta, à parte e o 

árbitro. O n.º de árbitros deve ser de dois, um em cada Corte Local. A decisão é de ambos 

conjuntamente, havendo divergência, a sentença deverá ser submetida, de oficio, a Câmara 

Nacional para decisão. Pode se estabelecer que não haja dois árbitros, mas somente um, 

localizado em uma Corte Local neutra. As cortes devem ser munidas de equipamentos capazes de 

realizar a vídeo-áudio-audiência. 

4.  Vendedor estabelecido fora do Brasil 

Quando se tratar de vendedor-eletrônico estabelecido fora do Brasil, por exemplo, um site 

norte-americano, a solução de conflito por arbitragem poderá seguir quase nos mesmos moldes 

sugeridos para o caso nacional. O vendedor-eletrônico que deseja demonstrar credibilidade e 

negociar no mundo todo submeter-se-á a certificação eletrônica em uma Corte Arbitral 

Internacional, por exemplo, a CIA – Corte Internacional de Arbitragem. A Câmara nacional 

estará vinculada a Corte Internacional para mediação dos conflitos, e por conseqüência as 

Cortes Locais estão vinculadas a Câmara Nacional. Para resolução do conflito, o rito segue as 

mesmas características do caso nacional, uma das diferenças é que far-se-á necessário um 

tradutor, caso a negociação tenha sido feita entre pessoas de países com línguas distintas. 

Outro detalhe a ser observado, é que na definição do Direito a ser aplicado, é salutar que 

seja os das regras internacionais do comércio. É princípio da arbitragem que as partes possam 

escolher o direito a ser aplicado. Para reforçar tal tese, transcrevemos o pensamento extraído 

da obra de Sebastião José Roque: “O princípio básico da arbitragem é a autonomia da vontade. 

As partes têm liberdade de escolher a via arbitral tanto quanto o direito em que se fulcrará o 

julgamento arbitral. Quais são as regras e princípios em que se aterão os árbitros, serão as 

assinadas pelas próprias partes”. 

CONCLUSÕES 

De tudo quanto foi exposto, é possível extrair as seguintes conclusões. 

A utilização da arbitragem é viável para resolução de conflitos gerados por negociações 

eletrônicas, mas para que isso aconteça faz-se necessário à criação de organismos e estrutura 

tecnológica de última geração para a perfeita aplicação da arbitragem. Toda estrutura 

demandará recursos financeiros e em alguns casos o custo da arbitragem poderá ser superior as 

custas judiciais – caso o conflito siga essa via. Porém,os benefícios da arbitragem são 

inegáveis, mormente o da celeridade. 

Para o sucesso da arbitragem no universo on-line, é de suma importância à conscientização da 

população para uso somente de vendedores eletrônicos certificados pelos organismos nacionais e 

internacionais, o que trará segurança, tanto nas transações eletrônicas, como nas soluções, 

via arbitragem, de qualquer conflito gerado. 
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Perícia - Novo CPC (Lei nº 13.105/15) 

Conceito, finalidades, classificação, o que é perícia médica, onde a perícia médico-legal é 

utilizada, perito (quem pode e quem não pode ser perito, deveres e direitos dos peritos), 

atestado médico, notificação, auto, laudo e parecer. 

DIREITO CIVIL | 10/ABR/2006Revisão geral. Este material não sofreu alterações até esta data. 

(19/nov/2017)  

1. Conceito 

Perícia é o meio de prova feita pela atuação de técnicos ou doutos promovida pela autoridade 

policial ou judiciária, com a finalidade de esclarecer à Justiça sobre o fato de natureza 

duradoura ou permanente. 

2. Finalidades da perícia técnica 

Levar conhecimento técnico ao juiz, produzindo prova para auxiliá-lo em seu livre 

convencimento e levar ao processo a documentação técnica do fato, o qual é feito através de 

documentos legais. 

3. Classificação das perícias 

Judicial – é determinada pela justiça de ofício ou a pedido das partes envolvidas; 

Extrajudicial – é feita a pedido das partes, particularmente; 

Necessária (ou obrigatória) – imposta por lei ou pela natureza do fato, quando a 

materialidade do fato se prova pela perícia. Se não for feita, o processo é passível de 

nulidade; 

Facultativa – quando se faz prova por outros meios, sem necessidade da perícia; 

Oficial – determinada pelo juiz; 

Requerida – solicitada pelas partes envolvidas no litígio; 
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Contemporânea ao processo – feita no decorrer do processo; 

Cautelar – realizada na fase preparatória da ação, quando realizada antes do processo (ad 

perpetuam rei memorian);  

Direta – tendo presente o objeto da perícia; 

Indireta – feita pelos indícios ou sequelas deixadas. 

4. O que é Perícia médica? Quem pode requisitá-la e em qual fase do processo isto pode ser 

feito? 

A perícia médica ocorre quando a perícia versa sobre questão médica, tendo a necessidade de um 

perito médico. São requisitadas pelas autoridades competentes (juiz), salvo se a mesma se faz 

necessária na fase de inquérito, quando será solicitada pela autoridade policial. Pode ser 

requisitada em qualquer fase do processo, isto é, na instrução, no julgamento ou até mesmo na 

execução. 

5. Onde a perícia médico-legal é utilizada? 

É utilizada nos foros civis, criminais e trabalhistas. 

Nos foros criminais, atua quando se trata de identificação de pessoas, identificação da 

espécie animal, determinação da morte, prova de virgindade ou conjunção carnal, diagnóstico de 

lesões corporais e dos instrumentos ou meios que as causaram, apreciação do estado mental do 

criminoso ou da vítima etc. 

No foro civil visa documentar situações para favorecer a aplicação do Código Civil, como por 

exemplo, declarar a insanidade de pessoas para fins de interdição de direitos, prova da 

impotência cuendi, visando a anulação de casamento, investigação de paternidade etc. 

Nos foros trabalhistas, o perito estuda os acidentes de trabalho, as lesões que ocorreram no 

trabalho, avalia o grau de incapacidade resultante do acidente, estabelece o nexo de causa e 

efeito, analisa a insalubridade/periculosidade de determinado local etc. 

6. Quem é o Perito? 

Perito é o auxiliar da Justiça, pessoa hábil que tenha conhecimento em determinada área 

técnica ou científica que, sendo nomeado por autoridade competente, deverá esclarecer um fato 

de natureza duradoura ou permanente. O perito médico é a pessoa formada em medicina, por 

exemplo, que tem registro no CRM, que está a serviço da Justiça e isento do sigilo 

profissional, já que tem o dever de informar o juiz sobre o fato do ponto técnico. 

6.1. Quem pode ser perito? 

Qualquer pessoa capaz para atos da vida civil com conhecimento técnico-formal, idônea e hábil. 

O perito pode ser substituído se durante o processo for verificado que ele não tem 

conhecimento técnico-científico para o caso ou deixar de prestar compromisso. 
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6.2. Quem não pode ser perito? 

Não pode ser perito: o incapaz, pois não é apto para o exercício de seus direitos civis, além 

de não possuir conhecimento técnico específico; pessoas impedidas (Código de Processo Civil, 

art. 144 - testemunha, cônjuge ou qualquer outro parente, em linha reta ou colateral até o 3º 

grau); e nos casos de suspeição (CPC, art. 145 - o amigo íntimo ou inimigo capital de uma das 

partes). 

6.3. Quais são os deveres do perito? 

Aceitar o encargo de executar a perícia, exercer a função, respeitar os prazos, comparecer às 

audiências desde que intimado com antecedência de 5 dias (sob pena de condução coercitiva), 

fornecer informações verídicas (dever de lealdade) etc. 

6.4. E os direitos do perito, quais são? 

Escusar-se do encargo, pedir prorrogação de prazos, receber informações, ouvir testemunhas, 

verificar documentos de qualquer lugar, ser indenizado das despesas relativas ao serviço 

prestado, honorários (CPC, art. 465 e Código de Processo Penal, art.159, §1º) etc. 

7. Documentos médicos-legais mais importantes 

Atestado, notificação, auto, laudo e parecer. 

7.1. O que constitui o atestado médico e quais as suas partes? 

 

O atestado médico é a afirmação simples, exata e escrita de um fato e suas consequências. Tem 

por finalidade informar a capacidade ou incapacidade do indivíduo para a realização de 

determinado ato. Deve ter cabeçalho ou preâmbulo, a qualificação do examinado, o nome de quem 

solicitou, descrição do caso e, se absolutamente necessário, diagnóstico através do CID 

(Código Internacional de Doenças). 

7.2. Notificação 

A notificação é a comunicação compulsória às autoridades competentes de um fato médico por 

necessidade social ou sanitária sobre acidentes de trabalho ou doenças infecto-contagiosas 

(Código Penal, art. 269). Ex.: sarampo, tuberculose etc. 

7.3. Auto 

Auto é um relatório da perícia médica, ditado diretamente ao escrivão. 

7.4. Laudo 

Laudo é o documento feito por escrito pelo perito. São suas partes: preâmbulo – que contém 

nome do perito, seus títulos, nome da autoridade que o nomeou, motivo da perícia, nome e 

qualificação do indivíduo a ser examinado; histórico – que é a anamnese do caso, colheita de 
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informações do fato, local, envolvidos etc; descrição – que é a parte mais importante, deve 

ser minuciosa ao relatar as lesões e sinais do indivíduo, e se envolver cadáver tem que 

constar os sinais da morte, identidade, exame interno e externo; discussão – que é o 

diagnóstico onde o perito externará sua opinião, relatório dos critérios utilizados; conclusão 

– que é o resumo do ponto de vista do perito, baseando-se nos elementos objetivos e 

comprovadores de forma segura; por fim respostas aos quesitos – eventualmente oferecidos 

pelas partes ou juízo. 

7.5. Parecer 

Parecer é um documento solicitado (sempre que o relatório médico suscitar dúvidas) por 

qualquer pessoa a um especialista (perito oficial ou qualquer médico fora da perícia, isto é, 

assistente técnico), procurando documentar o processo com resultados de exames e considerações 

médicas referentes a determinada situação de interesse jurídico. Ou seja, consultam, escrita 

ou verbalmente, um ou vários especialistas sobre o valor científico do laudo em questão. O 

parecer é a resposta, a conclusão. São suas partes: preâmbulo, exposição dos fatos, discussão 

do assunto, conclusão e respostas às perguntas. 

 

 

“Tudo começa pelo conflito. O que é conflito? Do Latim confictus, confligere, 

que significa embate, oposição, encontro, pendência. Seria o entrechoque de 

ideias ou de interesses, em virtude do que se forma o embate ou divergência 

entre fatos, coisas, ou pessoas. Conflito é oposição que em poucas palavras pode 

ser definido como contraditório. O conflito surge quando há a necessidade de 

escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis.” 

http://diplomatique.org.br/a-praga-da-arbitragem-internacional/ 

 

GRANDE MERCADO TRANSATLÂNTICO 

mailto:revisdtaarbitragemnews@gmail.com
http://diplomatique.org.br/


Edição numero dois  maio de 2018. 
E mail revisdtaarbitragemnews@gmail.com  

A praga da arbitragem 

internacional 
 

Fonte por Maude Barlow e Raoul Marc Jennar. 

Julgada em 19 de janeiro em última instância como fraudulenta, a arbitragem criada para 

beneficiar o empresário francês Bernard Tapie deixa sob suspeita tais mecanismos judiciais. 

Porém, na escala do comércio internacional, esses procedimentos impõem-se no mundo todo, em 

favor exclusivamente das transnacionais Maude Barlow e Raoul Marc Jennar 

O que é metilciclopentadienil manganês tricarbonil (MMT)? Um aditivo utilizado pela indústria 

petrolífera na gasolina sem chumbo a fim de aumentar o desempenho de motores de combustão 

interna. A empresa norte-americana Ethyl (que em 2004 ganhou o nome de Afton Chemical) produz 

esse composto nos Estados Unidos e em seguida o exporta para uma de suas instalações 

canadenses, onde é misturado e depois vendido para as refinarias do Canadá e do resto do 

mundo. No início de abril de 1997, em Ottawa, o Parlamento canadense examinou um projeto de 

lei que visava proibir a importação e o transporte desse produto – uma neurotoxina proibida 

em muitos países, incluindo os Estados Unidos. De acordo com diversos especialistas, o 

manganês concentra-se no cérebro e pode causar doenças neurodegenerativas graves; já segundo 

vários fabricantes de automóveis, o MMT danifica os motores, entupindo-os. 

Avaliando que o debate parlamentar ameaçava sua reputação, a Ethyl declarou a intenção de 

processar o Canadá, com base no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), em vigor 

desde 1994. O tratado oferece a qualquer investidor a possibilidade de submeter a um mecanismo 

de arbitragem privado um Estado cuja decisão afete seu investimento. O Parlamento ignorou a 

ameaça e aprovou a lei, em junho de 1997. Quatro dias depois, a Ethyl exigiu US$ 251 milhões 

por “desapropriação indireta”. Em julho de 1998, o governo canadense preferiu transigir e 

pagar US$ 13 milhões à companhia. Ele revogou a lei, explicando que a nocividade do aditivo 

não está demonstrada. A vontade de um Parlamento eleito e de um Executivo nacional foi 

reduzida a nada pelo poder conferido a uma empresa privada, nos quadros de um procedimento que 

escapa ao direito comum, e confiado a juízes “externos”. 

Como se opera tamanho passe de mágica? A arbitragem é um método de resolver litígios privados 

fora das jurisdições oficiais. Em geral, há três árbitros: um representa o requerente, um 

segundo representa o réu e, de comum acordo, as partes escolhem o terceiro. Este é muitas 

vezes proposto por uma das instâncias arbitrais privadas, nacionais ou internacionais, que 

acolhem o procedimento, como a Câmara de Comércio de Estocolmo, o Centro Internacional para a 

Resolução de Conflitos sobre Investimentos, estabelecido em Washington – ligado ao Banco 
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Mundial –, e a Câmara de Comércio Internacional (CCI), sediada em Paris. Um mesmo árbitro 

pode assumir sucessivamente os três papéis. A arbitragem geralmente não está sujeita a 

apelação. 

Serão em breve as comunas francesas, ou as regiões alemãs, os alvos de empresas norte-

americanas movidas por intenções tão humanitárias como as da Ethyl? Com certeza é o que 

desejam os negociadores do Grande Mercado Transatlântico (GMT, também conhecido pelas siglas 

inglesas TTIP e Tafta), atualmente em discussão.1 O artigo 23 do mandato conferido pelos 

governos da União Europeia à Comissão de Bruxelas para negociar esse tratado de livre-comércio 

com os Estados Unidos esclarece: “O acordo deve almejar a inclusão de um mecanismo de 

resolução de litígios entre investidor e Estado eficiente e moderno, garantindo a 

transparência, a independência dos árbitros e, tal como previsto pelo acordo, incluindo a 

possibilidade de as partes aplicarem uma interpretação vinculativa do acordo”. O artigo 32 

estende a competência de tal mecanismo para as áreas sociais e ambientais; o artigo 45, a 

todas as matérias abrangidas pelo mandato. Além disso, o artigo 27 precisa: “O acordo será 

obrigatório para todas as instituições que tenham poder de regulação e outras autoridades 

competentes de ambas as partes”. Desse modo, decisões tomadas por comunas, departamentos e 

regiões, cujo poder de regulação é garantido pelo artigo 72 da Constituição da República 

Francesa, poderiam ser contestadas em câmaras de arbitragem. 

Uma vontade tão ostensiva de esmagar os tribunais oficiais sob o martelo dos interesses 

privados não pode passar despercebida. Assim, a perspectiva de ver os procedimentos da 

Resolução de Diferenças entre Investidores e Estados (RDIE, também conhecida na sigla em 

inglês como ISDS) definirem o direito no lugar dos tribunais provocou ampla mobilização 

europeia.2 A dúvida assaltou até os defensores do GMT. Em muitos países, resoluções 

parlamentares – sem efeitos jurídicos – exigiram a retirada da RDIE da negociação. 

Preocupada que os parlamentos nacionais se recusem a ratificar o acordo a fim de evitar as 

câmaras de arbitragem, em setembro de 2015 a Comissão Europeia propôs um novo mecanismo.3 

Esse sistema seria composto por uma câmara de primeira instância e um tribunal de apelação. As 

decisões seriam definidas não por árbitros, mas por juízes “altamente qualificados”, como os 

magistrados do Tribunal Internacional de Justiça. A capacidade de os investidores acionarem 

essa corte seria alvo de definições precisas, e o direito de regulação dos Estados seria 

consagrado e protegido. Mas o viés fundamental permanece: somente os investidores podem abrir 

processos, não as coletividades. 

Essa inflexão de última hora é surpreendente. Foi a própria Comissão que propôs introduzir os 

artigos sobre a RDIE no mandato europeu. Antes de perceber sua toxicidade, Bruxelas estava tão 

encantada com a arbitragem que a exigiu – sem que ela estivesse lá no princípio – na 

negociação do tratado de livre-comércio com o Canadá e fez o mesmo em relação ao projeto de 

acordo sobre o comércio de serviços, uma negociação secreta em curso.4 A reviravolta mostra a 

que ponto a exposição pública dos detalhes do GMT, tornada possível por meio da mobilização, 

atrapalha as instituições europeias. 
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Para ir além de um verniz formal, a proposta apresentada pela comissária europeia do Comércio, 

Cecilia Malmström, deveria receber o aval dos Estados Unidos, que está longe de ser alcançado, 

e de todas as organizações privadas envolvidas nesse sistema. Isso implicaria a convocação de 

uma conferência internacional reunindo todos os atores da arbitragem. Esse mecanismo privado 

não diz respeito apenas ao GMT, mas a todos os acordos de comércio e investimentos celebrados 

pela União Europeia com países terceiros, a começar por aquele assinado – mas ainda não 

ratificado – pelo Canadá. 

Não faltam argumentos para uma revisão completa do sistema. Em primeiro lugar, as decisões 

dessa “justiça” arbitral não respeitam a legislação nacional normalmente aplicável em um 

tribunal estatal. É precisamente o desejo de escapar aos tribunais nacionais que fundamenta o 

recurso a essa justiça privada. Segundo o professor de Direito Emmanuel Gaillard, a arbitragem 

confere às partes “a liberdade de preferir uma forma privada de resolução de litígios à 

justiça estatal, de escolher seu juiz, forjar o procedimento que lhes parecer mais adequado, 

determinar as regras do direito aplicáveis ao litígio – inclusive normas alheias a um sistema 

jurídico determinado – e a liberdade de os árbitros pronunciarem-se sobre sua própria 

competência, fixar o desenrolar do processo e, no silêncio das partes, escolher as normas 

aplicáveis ao mérito do litígio”.5 

“Os Estados nunca vencem” 

É compreensível que esse procedimento tenha se tornado o instrumento preferido das empresas 

privadas que desejam manter seus investimentos em segurança. Ele ganhou forma em diversas 

convenções internacionais adotadas pelos Estados desde 19236 e sobretudo por uma série de 

regulamentações elaboradas no âmbito de organizações privadas, como o Tribunal Permanente de 

Arbitragem em Haia, o Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres, a Câmara de Comércio 

Internacional e as câmaras de comércio nacionais. 

Pouquíssimo utilizada até a segunda metade do século XX, essa justiça privada desenvolveu-se 

após o grande movimento de descolonização das décadas de 1950 e 1960, à medida que os países 

ocidentais foram estabelecendo acordos de livre-comércio com suas ex-colônias. Segundo o 

Instituto Jacques Delors, trezentas das 568 queixas identificadas desde a criação do primeiro 

tribunal arbitral até 2013 são de países europeus.7 

Com a criação, em 1995, da Organização Mundial do Comércio (OMC), surgiu uma nova geração de 

acordos de livre-comércio. Sob as regras da OMC, tratava-se não apenas de aplainar tarifas 

aduaneiras, mas também de derrubar as “barreiras não tarifárias”: tudo aquilo que, na 

Constituição ou na legislação de um Estado, pudesse ser visto como um “obstáculo 

desnecessário” à concorrência. 

Retomadas em todos os tratados de livre-comércio desde 1994, as regras da OMC impõem ao Estado 

que venha a receber um novo investidor estrangeiro a obrigação de tratá-lo da mesma forma como 

se tratam os investidores – estrangeiros ou nacionais – que gozem do tratamento mais 

favorável. Isso significa colocar em pé de igualdade investidores privados e empresas ou 
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serviços públicos. Qualquer companhia privada deve receber o mesmo tratamento, por exemplo, 

que um operador público atuante na área da saúde, da educação, da cultura, da agricultura, do 

meio ambiente. Para resolver eventuais litígios, os tribunais oficiais são despojados de suas 

competências em favor de uma RDIE. Dos 3,2 mil tratados bilaterais de investimento, 93% 

incluem um capítulo que dá acesso à justiça privada.8 

Segundo seus defensores, a arbitragem seria um procedimento independente, discreto, rápido, 

barato, vinculativo e definitivo. A proteção assim concedida aos investidores estimularia 

poderosamente a “atratividade” da economia. Mas esses benefícios não são assim tão 

evidentes. Em primeiro lugar, há fortes suspeitas de conflito de interesses que mancham as 

decisões: os árbitros não estão sujeitos a nenhum código de ética. Quanto à discrição do 

procedimento, melhor seria falar em opacidade, inclusive e sobretudo quando a questão afeta 

diretamente o interesse público.9 A rapidez da decisão não se observa na prática: a queixa da 

Philip Morris contra a Austrália em 2011, a da Vattenfall contra a Alemanha em 2012, a da Lone 

Pine Resources contra o Canadá em 2012 e a da Veolia contra o Egito em 2012 ainda não tinham 

sido resolvidas em outubro de 2015.10 E há muita gente apostando que a decisão arbitral vai 

demorar vários anos! Já falar em vantagens financeiras da arbitragem em comparação à justiça 

convencional é uma piada, tão elevados são os honorários dos árbitros (em média US$ 1 mil por 

hora) e o custo dos procedimentos – o que tem o efeito de reservar esse mecanismo às grandes 

transnacionais. Por fim, o caráter definitivo da decisão tomada faz da RDIE uma instituição 

arbitrária, uma vez que não é possível corrigir erros de direito nem erros de fato. 

Ao contrário do mito de que essas instâncias costumam dar razão aos Estados, 60% dos casos 

julgados sobre o mérito (e não sobre a competência do tribunal) nos quadros de uma RDIE deram 

resultado favorável às empresas privadas. “Como reconhecem muitos observadores, os Estados 

nunca vencem. Eles podem, na melhor das hipóteses, não perder. Apenas os investidores recebem 

indenizações por perdas e danos, enquanto os Estados recebem no máximo um reembolso dos 

custos.”11 

 

Além de tudo isso, vários estudos – entre eles os do Banco Mundial e da Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) – já demonstraram que não é possível 

estabelecer uma ligação estatística entre os tratados bilaterais que contam com um mecanismo 

de arbitragem privado e o aumento do volume de investimentos. Simetricamente, a ausência desse 

mecanismo também não provoca uma transferência de investimentos para os Estados que o 

aceitem.12 Assim, desmorona o argumento liberal de que a arbitragem reforçaria a atratividade 

de um país aos olhos dos investidores estrangeiros. 

*Maude Barlow e Raoul Marc Jennar são, respectivamente, presidenta do Council of Canadians 

(Canadians.org/fr) e autora do relatório “Fighting TTIP, CETA and ISDS: Lessons from Canada” 

[Lutando contra TTIP, Ceta e RDIE: lições do Canadá]; e ensaísta e autor de Le Grand Marché 

transatlantique. La menace sur les peuples d’Europe [O Grande Mercado Transatlântico. A 

ameaça aos povos da Europa], Cap Bear, Perpignan, 2014. 

mailto:revisdtaarbitragemnews@gmail.com


Edição numero dois  maio de 2018. 
E mail revisdtaarbitragemnews@gmail.com  

1 Ver o dossiê “Grand marché transatlantique” [Grande Mercado Transatlântico], Le Monde 

Diplomatique, jun. 2014. 

2 Ver Amélie Canonne e Johan Tyszler, “Ces Européens qui défient le libre-échange” [Esses 

europeus que desafiam o livre-comércio], Le Monde Diplomatique, out. 2015. 

3 “Commission proposes new Investment Court System for TTIP and other EU trade and investment 

negotiations” [Comissão propõe novo sistema de tribunal de investimento para o GMT e outras 

negociações de comércio e investimento], Comissão Europeia, Bruxelas, 16 set. 2015. 

4 Raoul Marc Jennar, “Cinquante États négocient en secret la libéralisation des services” 

[Cinquenta Estados negociam em segredo a liberalização dos serviços], Le Monde Diplomatique, 

set. 2014. 

5 Emmanuel Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international [Aspectos 

filosóficos do direito da arbitragem internacional], Académie de Droit International, Haia, 

2008. 

6 Protocolo de Genebra de 1923, Convenção de Nova York de 1958, Convenção de Genebra de 1961. 

7 Elvire Fabry e Giorgio Garbasso, “L’ISDS dans le TTIP. Le diable se cache dans les 

détails” [A RDIE no GMT. O diabo está nos detalhes], Instituto Jacques Delors, Paris-Berlim, 

13 jan. 2015. 

8 Ibidem. 

9 Sobre todos esses pontos, ver “Investment policy framework for sustainable development” 

[Quadro da política de investimentos para o desenvolvimento 
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A Fundação Getulio Vargas foi à primeira instituição brasileira a ser membro do OEC – Open 
Education Consortium, um consórcio de instituições de ensino de diversos países que oferecem 
conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela internet. 

Membro desde julho de 2008, o FGV Online venceu, em 2011, a primeira edição do OCW People's 
Choice Awards – premiação para as melhores iniciativas dentro do consórcio –, na categoria 

de programas mais inovadores e de vanguarda. 

Para ter acesso aos cursos que o FGV Online oferece a você nesse consórcio, veja as opções 

abaixo. Em caso de dúvidas, consulte a página sobre  

 

Patrocinado por 

Como organizar o orçamento familiar – 12h 

Como fazer investimentos 1 – 12h 

Como Planejar a Aposentadoria – 10h 

Como fazer investimentos 2 – 8h 

Como Gastar Conscientemente – 8h 

Inscrições Link: 

 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos 
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American Arbitration Association 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

The American Arbitration Association (AAA) is a not-for-profit organization in the field of 

alternative dispute resolution, providing services to individuals and organizations who wish 

to resolve conflicts out of court, and one of several arbitration organizations that 

administers arbitration proceedings. The AAA also administers mediation through Mediation.org 

and other forms of alternative dispute resolution. It is headquartered in New York City, with 

regional offices in Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, East 

Providence, Rhode Island, Fresno, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York City, 

Philadelphia, Phoenix, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle, Somerset, New Jersey 

and Washington, DC. 

 

The International Centre for Dispute Resolution (ICDR), established in 1996 by the AAA, 

administers international arbitration proceedings initiated under the institution's rules. 

ICDR currently (as of 2014) has offices in New York City, Miami, Houston, Mexico City and 

Singapore. 

 

Contents  

1 History 

2 See also 

3 References 

4 External links 

History 

The AAA was founded in 1926 by the merger of the Arbitration Society of America and the 

Arbitration Foundation to provide dispute resolution and avoid Civil Court proceedings.[1] 

 

Many contracts include an arbitration clause naming the AAA as the organization that will 

administer arbitration between the parties. The AAA does not itself arbitrate disputes, but 

provides administrative support to arbitrations before a single arbitrator or a panel of three 
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arbitrators. The arbitrators are chosen in accordance with the parties' agreement or, if the 

parties do not agree otherwise, in accordance with the AAA rules. Under its rules, the AAA may 

appoint an arbitrator in some circumstances, for example, where the parties cannot agree on an 

arbitrator or a party fails to exercise its right to appoint an arbitrator. 

 

The AAA role in the dispute resolution process is to administer cases, from filing to closing. 

The AAA provides administrative services in the U.S., as well as abroad through the ICDR. The 

AAA's and ICDR's administrative services include assisting in the appointment of mediators and 

arbitrators, setting hearings, conducting cases under the United Nations Commission on 

International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules, and providing users with information on 

dispute resolution options, including settlement through mediation. Ultimately, the AAA aims 

to move cases through arbitration or mediation in a fair and impartial manner until 

completion. 

 

Additional AAA services include the design and development of alternative dispute resolution 

(ADR) systems for corporations, unions, government agencies, law firms, and the courts. The 

Association also provides elections services as well as education, training, and publications 

for those seeking an understanding of alternative dispute resolution. 

In July 2009, the AAA stopped accepting consumer debt collection cases, after the National 

Arbitration Forum was forced to do so after questions arose about the fairness of its 

process.[2] 

In April 2013, the New York State Department of Financial Services hired the AAA to host 

mediation sessions between insurance companies and Hurricane Sandy victims. 

The AAA has actively promoted the use of mediation around the world, including through its 

participation as a co-founder in 2007 and current board member of the Netherlands-based 

International Mediation Institute. 

See also 

Arbitration in the United States 

Federal Mediation and Conciliation Service 

International arbitration 

London Court of International Arbitration 

International Chamber of Commerce 

National Academy of Arbitrators. 
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CULTURA 

Fonte: 

https://www.servicos.gov.br/servico/obter-mediacao-e-arbitragem-em-direitos-autorais 

Obter mediação e arbitragem em Direitos Autorais 

Última Publicação: 11/09/2017 

O que é? 

O serviço de mediação e conciliação visa promover a resolução de conflitos entre titulares de 

direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento, aos critérios de 

cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação e entre 

titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuição. 

Quem pode utilizar este serviço? 

Cidadãos e Famílias 

Empresas privadas 

Etapas para a realização deste serviço 

1 

Requerer Procedimento de Mediação 

Encaminha ao Ministério da Cultura o Requerimento de abertura de procedimento de Mediação. 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Carteira de identidade 

CPF 

Requerimento de Mediação 

Cópia do compromisso de mediação, quando houver 

Breve descrição da controvérsia 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

Presencial: Edifício Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09 Lote C Torre B, 12º Andar ou 

Esplanada dos Ministérios, bloco B. 

 Telefone: 20242640 
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E-mail: direito.autoral@cultura.gov.br 

Postal: Edifício Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09 Lote C Torre B, 12º Andar ou 

Esplanada dos Ministérios, bloco B 

2 

Receber comunicação de abertura de procedimento 

Recebimento de ofício comunicando abertura de procedimento de mediação e arbitragem. 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Nenhum 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

E-mail: direito.autoral@cultura.gov.br 

Postal: Edifício Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09 Lote C Torre B, 12º Andar ou 

Esplanada dos Ministérios, bloco B. 

3 

Escolher mediador 

Recebimento de lista com nomes de mediadores para escolha das partes 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Nenhum 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

 E-mail: Direito.autoral@cultura.gov.br 

 Postal: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

4 

Informar escolha 

Envia indicação de mediador ou árbitro escolhido ao MinC. 

 

DOCUMENTAÇÃO 

 

mailto:revisdtaarbitragemnews@gmail.com
mailto:direito.autoral@cultura.gov.br
mailto:direito.autoral@cultura.gov.br


Edição numero dois  maio de 2018. 
E mail revisdtaarbitragemnews@gmail.com  

Documentação em comum para todos os casos 

Documento indicando o mediador ou árbitro escolhido 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

 E-mail: direito.autoral@cultura.gov.br 

 Postal: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

5 

Receber notificação 

Recebimento de notificação de instauração do processo de mediação e arbitragem 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Nenhum 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

E-mail: direito.autoral@cultura.gov.br 

Postal: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

6 

Apresentar documentação 

Recebe convocação para apresentação de documentação ao mediador. 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Resumo dos antecedentes da parte 

Estado Atual da controvérsia 

Outras informações pertinentes à controvérsia. 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

E-mail: direito.autoral@cultura.gov.br 

Postal: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

7 

Indicar representantes e/ou acompanhantes 
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Comunicar à outra parte, ao mediador e ao Ministério da Cultura, os nomes e os endereços das 

pessoas autorizadas a representá-las, se for o caso, bem como os nomes e os cargos das pessoas 

que assistirão as reuniões com o mediador em nome da respectiva parte. 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

nomes e os endereços das pessoas autorizadas a representá-las, se for o caso, bem como os 

nomes e os cargos das pessoas que assistirão as reuniões com o mediador em nome da respectiva 

parte. 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

E-mail: direito.autoral@cultura.gov.br 

Postal: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

8 

Depositar honorários dos mediadores e árbitros 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Comprovante de pagamento 

CUSTOS 

Valor varia de acordo com as particularidades de cada caso  

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

E-mail: Direito.autoral@cultura.gov.br 

 Postal: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

9 

Participar de audiência com o mediador ou árbitro. 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Nenhum 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 
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 Presencial: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

10 

Ajuste de valores relativos à mediação 

Recebimento de extrato contábil relativo a depósitos efetuados e de reembolso de saldo 

eventualmente existente, ou solicitação de pagamento de quantias pendentes relativas a 

mediação. 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Nenhum 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

E-mail: direito.autoral@cultura.gov.br 

 Postal: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

11 

Assinar o Termo de acordo (se houver). 

DOCUMENTAÇÃO 

Documentação em comum para todos os casos 

Nenhum 

CANAIS DE PRESTAÇÃO 

Presencial: SCS, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, Brasília/DF 

Outras informações 

Quanto tempo leva? 

Entre 16 e 30 dias corridos é o tempo estimado para a prestação deste serviço. 

Este é um serviço do Ministério da Cultura (MinC) e atende ao Decreto n° 9.094, de 17 de julho 

de 2017. 

Legislação 

Instrução Normativa nº 4, de 7 de julho de 2015 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 
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Arbitragem em propriedade intelectual 

Fonte: Silvana de Oliveira  Silvana de Oliveira |WorkingFreeLancerWorkingFreeLancer 

 

Publicado em 03/2018. Elaborado em 02/2018. 

 DIREITO COMERCIAL PROPRIEDADE INTELECTUAL DIREITO ECONÔMICO 

Quando se aborda o tema da arbitragem em propriedade intelectual surgem as seguintes 

indagações: 1º) É possível utilizá-la? 2º) Não há impedimentos legais? 3º) Como proceder? 

 

Quando se aborda o tema da arbitragem em propriedade intelectual surgem as seguintes 

indagações: 

 

1º) É possível utilizá-la? 

 

2º) Não há impedimentos legais? 

 

3º) Como proceder? 

 

A primeiramente umas considerações básicas relativas à propriedade intelectual, seu conteúdo e 

importância atual como instrumento de competição em uma economia de mercado. O autor então faz 

referência às questões mais controversas em matéria de arbitragem neste campo particular do 

direito, ou seja, assuntos que podem ser objeto de arbitragem, validade da CLÁUSULA DE 

ARBITRAGEM nos contratos relativos a direitos de propriedade intelectual, Medidas e 

intervenção de terceiros no processos de arbitragem e, finalmente, há uma discussão sobre o 

possível significado de uma sentença em um processo em que os danos são reclamados por 

violação de direitos de propriedade intelectual. 

 

Quais são os direitos de propriedade intelectual? 

 

Resumidamente, os direitos de propriedade intelectual são direitos que dão direito ao seu 

titular para a exploração exclusiva do item ou assunto que eles protegem. De fato, a 
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característica distintiva deste tipo de direitos é que seus detentores são investidos de um 

direito de excluir outros, ou seja, com um direito que exclui terceiros de seus respectivos 

direitos ou de suas diferentes formas de uso ou exploração comercial. Qualquer pessoa que 

pretenda utilizar um direito de exploração exclusivo terá que obter autorização do seu 

titular, uma vez que é precisamente a essência do exercício do direito: autorizar ou permitir 

que terceiros utilizem ou trabalhem comercialmente ou, em outras palavras, proíbam a seu uso 

sem o consentimento do titular. 

 

A propriedade intelectual inclui duas grandes subdivisões, direitos autorais e propriedade 

industrial. Os direitos autorais (Copyrights) protegem obras literárias, artísticas e 

científicas e os direitos derivados dos direitos autorais incluem a proteção de artistas 

intérpretes ou executantes, entidades de transmissão e produtores de gravação de som. 

 

Os direitos compreendendo propriedade industrial são: 

 

a) invenção patentes, 

 

b) modelos de utilidade, 

 

c) desenhos industriais, 

 

d) segredos industriais, 

 

c) sinais distintivos do comércio de produtos, serviços, comerciantes ou estabelecimentos 

comerciais, isto é, marcas (bens serviços), slogans comerciais (palavras, frases ou legendas 

utilizadas para complementar uma marca registrada), denominações de origem (indicações 

geográficas formadas com o nome de um país, Café de Colômbia Champagne da França, Jerez de 

Espanha), e nomes comerciais e insígnias. A propriedade industrial inclui também o tema de 

segredos comerciais ou know-how e o regime jurídico da concorrência desleal. 

 

Em termos gerais e para os propósitos deste artigo, podemos dizer que a propriedade 

intelectual compreende direitos autorais, criações técnicas (patentes e modelos de utilidade), 
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criações estéticas (desenhos industriais), sinais distintivos (marcas registradas, slogans, 

nomes comerciais e insígnias) segredos comerciais e concorrência desleal nos negócios 

 

Como esses direitos são adquiridos? 

 

Os direitos de autor surgem da criação. Ou seja, a criação é o meio de adquirir a propriedade 

governada por direitos autorais. O registro das obras é meramente para fins declarativos e 

publicitários, mas não é constitutivo do direito. 

 

Patentes, desenhos e marcas devem ser concedidos pelo Estado. A criação técnica ou estética ou 

a utilização de uma marca registrada não são suficientes. A intervenção do Estado para 

conceder a patente ou o respectivo registro de design ou marca é necessária para se tornar o 

detentor do direito. Sem o título concedido pelo Estado, um não é o titular do direito sobre 

estes três itens incluídos no conceito de propriedade industrial. Pelo contrário, nomes 

comerciais e insígnias são adquiridos através do uso e seu registro é meramente para fins 

publicitários. 

 

A Arbitrabilidade da Controvérsia. 

 

Para que uma questão possa submeter-se a arbitragem, ela deve atender aos seguintes 

requisitos: a. Que o conflito seja determinado ou determinável; b. Que a questão seja 

litigiosa; c. Que seja capaz de liquidação, e d. Que o assunto litigioso tem um componente 

econômico. 

 

Em essência, o quadro legal de referência para determinar se uma questão pode ser decidida por 

arbitragem é saber se é ou não capaz de liquidação. Mesmo as questões que, à primeira vista, 

podem parecer irreconciliáveis, são, de facto, conciliáveis, por exemplo, a ação civil 

decorrente de um crime, ou mesmo as consequências materiais de uma prática que restringe a 

concorrência ou os efeitos financeiros das ações administrativas de acordo com o processo 

judicial. 

 

O que seria uma questão de arbitragem dentro do domínio da propriedade intelectual? 
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Na Colômbia, não há legislação específica sobre arbitragem em assuntos relacionados à 

propriedade intelectual e a doutrina arbitral sobre esta questão é escassa. Não obstante, e 

conscientes do fato de que a propriedade industrial é regida em grande parte por regulamentos 

de ordem pública e que estas não pode ser submetido à arbitragem, acreditamos que os seguintes 

aspectos relacionados à propriedade intelectual podem ser objeto de arbitragem: 

 

1. Os direitos de propriedade intelectual para criações protegidas por direitos autorais 

(obras literárias, artísticas, científicas e software) e especificamente aqueles relacionados 

ao direito, validade, alcance, infração e todos os problemas relacionados às licenças podem 

ser submetidos à arbitragem. Não há restrições neste campo para que os assuntos acima 

mencionados sejam decididos pela justiça arbitral, exceto, conforme indicado mais adiante, 

problemas relacionados a direitos não pecuniários. 

 

2. No que se refere às patentes, os projetos industriais e os conhecimentos, os assuntos 

relacionados ao direito, alcance dos direitos, sua violação e todos os assuntos relacionados 

aos aspectos contratuais desses direitos podem ser objeto de arbitragem. No entanto, a justiça 

arbitral não teria jurisdição em matéria de validade de direitos sobre patentes e desenhos 

industriais, uma vez que este é um tema regido pelo regulamento de ordem pública e em que o 

legislador, no caso colombiano, especificou especificamente a jurisdição de o Conselho de 

Estado. 

 

3. No que diz respeito ao saber-fazer, não haveria restrições, especialmente considerando que 

este direito específico à propriedade industrial é protegido pela disciplina da concorrência 

desleal. 

 

3. No que diz respeito às marcas registradas, acreditamos que o direito, o escopo, a infração 

e as licenças podem ser objeto de arbitragem; não é assim a questão da validade4. Quanto aos 

nomes comerciais e insígnias, todos seriam arbitráveis, incluindo a questão da validade do 

direito. 

 

4. De um modo geral, podemos dizer que, no que diz respeito à propriedade intelectual, todos 

os direitos de exploração de obras ou criações protegidas são susceptíveis de arbitragem, mas 

não o direito não pecuniário dos autores ou criadores, uma vez que isso é considerado parte do 

direito fundamental para a integridade e a personalidade de uma pessoa e, além disso, é um 

direito inalienável. E, como sabemos, os direitos inalienáveis não são capazes de arbitragem. 

Apenas interesses que podem ser resolvidos podem ser comprometidos e somente os direitos 
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disponíveis são reconciliáveis, o que não pode ser indicado em relação aos direitos não 

pecuniários de autores ou criadores. 

 

5. Sobre os direitos autorais, é necessário fazer uma distinção entre direitos individualmente 

exercíveis e direitos coletivos. Consequentemente, os conflitos relacionados aos direitos de 

exploração econômica (reprodução, comunicação pública, distribuição, cessão) autorizados pelo 

autor através de transações legais são questões arbitrárias; Da mesma forma, os conflitos 

legais que surgem entre o autor e sua empresa de gestão e entre estes e terceiros ou usuários 

podem ser objeto de arbitragem6, exceto, é claro, quando relacionados aos direitos não 

pecuniários, conforme indicado anteriormente. 

 

6. Sobre o assunto das marcas registradas, os acordos de marketing bem discutidos e seus 

efeitos podem ser um assunto arbitrário. Deve-se lembrar que, nesses acordos, os proprietários 

de marcas, de acordo com a legislação dos países membros de uma comunidade econômica, que são 

titulares de marcas registradas, assinam um acordo de aceitação e tolerância para que seus 

sinais distintivos, idênticos ou similares possam competir em o mesmo mercado, desde que os 

elementos distintivos sejam introduzidos em seus sinais, a fim de evitar que o consumidor 

confunda ou confunde a origem dos produtos. 

 

Referiremos a uma ação que ocorreu na legislação colombiana no que se refere ao uso de um nome 

comercial, como pode muito bem ser estendido a outros direitos de propriedade industrial e 

especialmente a sinais comerciais distintivos. Em um processo verbal para a proteção de um 

nome comercial antes da jurisdição ordinária, o arguido arquivou uma contestação com base na 

existência de uma cláusula de arbitragem, considerando que, por haver uma tal cláusula 

assinada entre as partes em conflito, os processos judiciais ordinários foram substituídos por 

justiça arbitral. 

 

O demandante argumentou, no essencial, que os processos judiciais deveriam ser conduzidos 

perante o sistema judicial ordinário, uma vez que, em uma controvérsia sobre uma marca 

comercial, os consumidores teriam que intervir, pois seriam afetados pela confusão criada no 

mercado pela presença e uso simultâneo de dois nomes comerciais similares e, em qualquer caso, 

que a controvérsia não poderia ser submetida à arbitragem em virtude do fato de que envolveu 

os direitos coletivos dos consumidores, que as partes não tinham autoridade para decidir, uma 

vez que não são sujeito a liquidação. 
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O arguido argumentou que os direitos protegidos pela propriedade industrial, como nomes 

comerciais, são direitos pessoais, particulares, de direito privado, de conteúdo econômico, 

pertencentes ao seu titular e que, obviamente, em caso de infração, o sistema jurídico oferece 

ao seu titular os instrumentos processuais para sua proteção. Este é um direito pessoal, 

individual e privado, no ponto em que o proprietário pode vendê-lo, transferi-lo e usá-lo como 

garantia. De acordo com o arguido, ao proteger o direito pessoal individual do titular de um 

nome comercial, os consumidores também estão protegidos, uma vez que o que um nome comercial 

busca é que o público consumidor distingue um comerciante de outros no mercado e evite que ele 

seja confuso ou induzido em erro. De fato, o objetivo principal dos sinais distintivos é 

distinguir produtos, serviços ou comerciantes. Consequentemente, ao proteger ou reconhecer um 

nome comercial como propriedade do verdadeiro produtor, comerciante ou empresário, o 

consumidor público está protegido de qualquer possibilidade de confusão ou engano. O objetivo 

de um nome comercial como um tipo de sinal distintivo comercial é precisamente para 

distinguir, para identificar, bem como para evitar confusão ou engano entre terceiros. 

 

E o fato é que, de fato, em uma controvérsia diante de um juiz ou árbitro que envolve um nome 

comercial, o que é resolvido é uma situação jurídica subjetiva de natureza individual que 

afeta necessariamente o público consumidor, uma vez que os sinais distintivos comerciais estão 

voltados para este grupo. Para dizer que, por isso, a controvérsia não pode ser sujeita à 

jurisdição arbitral é ignorar o motivo dos sinais comerciais e o fundamento da jurisdição 

arbitral. 

 

Após recurso, o Tribunal resolveu esta controvérsia de natureza formal, afirmando que "no que 

diz respeito aos sinais distintivos, são evidentes duas relações: uma de natureza 

eminentemente privada e outra de interesse social. O titular de um nome comercial está 

protegido em uma relação de natureza privada, a partir da qual fica claro que este litígio 

trata de assuntos de relacionamento ou os usuários serão protegidos de forma reflexiva ou 

indireta, quando um juiz determinar, por exemplo, a quem um sinal distintivo pertence ou se 

houve uma violação do mesmo; mas a ação estabelecida pelo legislador é para o titular do 

direito pessoal e não para proteger os consumidores, usuários ou o público em geral. 

 

A propriedade industrial, como o próprio nome indica, é um tipo de propriedade governada por 

direito privado, mesmo que um dos seus propósitos seja proteger os consumidores, evitando, por 

exemplo, confusão de marca comercial, produto, serviço ou comercial. Em suma, como afirma o 

estado latino, ius privatum quod ad singulorum utilitatem spectat (o direito de vantagem 

indivíduos privada). 
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Os direitos dos consumidores são protegidos diretamente através de outros mecanismos 

processuais, como os atos dos consumidores, as ações de interesse público e até mesmo as 

regras da concorrência desleal, mas não através de processos estabelecidos pelo legislador 

para proteger direitos individuais ou privados, como ações para proteger os direitos de 

propriedade industrial. E dado que em uma ação devido a uma violação desses direitos, as 

alegações de natureza privada são discutidas, as partes podem renunciar à opção de ter um juiz 

decidir sobre essas reivindicações e, em vez disso, permitir que a decisão seja tomada por 

árbitros. 

 

Medidas de precaução 

 

Um dos efeitos da aliança arbitral como resultado do exercício da autonomia privada daqueles 

que entram nela é a remoção do conflito da esfera da justiça comum. E é precisamente por essa 

remoção que os árbitros são investidos de poderes legais para assumir a sua função 

jurisdicional, entre as quais devemos destacar a jurisdição assumida pelo tribunal arbitral 

para decidir os litígios que lidam com a sua própria jurisdição (Kompetenz-Kompetenz 

(Competência-competência)) e a possibilidade de ordenar medidas cautelares. No que se refere 

ao último, é necessário ressaltar que o poder que os árbitros têm de solicitar medidas 

cautelares não resulta do acordo entre as partes, mas da função jurisdicional que cada 

arbitragem cumpre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:revisdtaarbitragemnews@gmail.com


Edição numero dois  maio de 2018. 
E mail revisdtaarbitragemnews@gmail.com  

 

 

Arbitration And Allegations Of Corruption In The Aviation Industry 

Fonte: https://www.international-arbitration-attorney.com/arbitration-allegations-corruption-

aviation-industry/ 

 

27/10/2017 by IAA Network 

Reportedly, many agents in the aviation industry have seen their payments halted and contracts 

terminated by the Airbus Group (“Airbus”)  in circumstances where they have done nothing 

wrong. Many agents have thus reportedly commenced arbitration against the Airbus Group on the 

basis of breach of contract. 

 

This curious situation in the aviation industry appears to derive from investigations into the 

Airbus Group. In August 2016, the British anti-corruption agency, Serious Fraud Office, 

confirmed it had commenced a formal investigation into the dealings of the Airbus Group 

concerning business deals concluded via third-party consultants. With the use of such local 

consultants’ contacts and their knowledge of the region, groups such as Airbus Group could in 

principle efficiently enter markets without spending significant time and money for extensive 

market research. The problem was that some third-party consultants may have paid bribes in 

order to secure orders for Airbus. 

 

After the British Serious Fraud Office’s investigations, the French authorities then also 

followed suit with investigations of Airbus’ dealings under fraud charges. Allegedly, more 

than 300 million Euros of funds were misappropriated through third-party consultant contracts 

for securing potential new business opportunities in China and South-East Asia. 
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The Airbus Group has since reportedly taken actions to remedy the issue internally and decided 

to stop using third-party consultants altogether. Also, the Group has appointed an independent 

panel of independent experts to investigate on the case. It has also been reported to have 

suspended all payments to third-party consultants while they are being phased out, which has 

pushed many of them to initiate arbitral proceedings against it on the basis of breach of 

contract. 

 

What can a third-party consultant previously working with Airbus, or a similar company, whose 

contract was terminated or whose payments have been suspended due to the suspected misdeeds of 

other third-party consultants do in such a situation? 

 

Of course, if a third-party consultant’s dealings were in fact tainted by corruption, then 

the consultant should avoid arbitration and obtain a criminal lawyer instead. Corruption is 

frowned upon at all levels and serious wrongdoing will doom nearly all claims. 

 

Even innocent parties, however, should not rashly assume that just because Airbus was in 

breach of contract they will necessarily be entitled to compensation. This will depend on the 

applicable law and a careful reading of the parties’ agreement. Interestingly, the standards 

applicable in the investigations against Airbus are not necessarily the same standards which 

govern the relationship between Airbus and its agents. The applicable law may define what 

constitutes prohibited activities and may define the remedies available to the parties outside 

of the contractually agreed options. The Parties’ contract will also contain obligations that 

must be respected, which must be accurately interpreted in an attempt to ascertain whether 

there may have been a breach of contract and its consequences. 

 

What may ultimately determine success on the merits, however, may be the burden of proof 

applied by the arbitrator. In arbitration, there is no single standard of proof with respect 

to proving allegations of corruption. In some cases, arbitrators have used a standard of proof 

of “clear and convincing evidence” or “beyond reasonable doubts” in determining whether 

allegations of corruption have been proven, a high standard of proof that is very difficult to 

satisfy. In most cases, tribunals proceed on the basis that a “preponderance of evidence” 

standard is more appropriate, with the burden of proof on the party making allegations of 

corruption. In some cases, however, arbitrators have used a lower standard, on the basis of 

that corruption is hard to prove and so circumstantial evidence and indirect evidence can and 

should be relied upon. In such a situation, even an innocent agent could see its claims fail 

after the revelation of facts that hint at, but do not prove, wrongdoing on its part. 

 

In short, until the applicable standard of proof is settled in arbitration with respect to 

allegations of corruption, even an innocent party has no guarantee of success on their claim, 

although with proper lawyering and sufficient due diligence on potential arbitrators, the 

chance of an innocent party who has not breached its contractual obligations ultimately 

obtaining compensation is high. 
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Arbitragem Marítima 
WorkingFreeLancer 

Fonte: https://jus.com.br/artigos/64796/arbitragem-maritima 

 

A arbitragem marítima não difere da arbitragem comum. Todavia, por tratar-se de matéria 

altamente especializada, o árbitro deve ter experiência e conhecimentos adequados e 

específicos. 

 

 

A arbitragem marítima não difere da arbitragem comum. Todavia, por tratar-se de matéria 

altamente especializada, o árbitro deve ter experiência e conhecimentos adequados e 

específicos. 

 

A ela se aplicam as regras da Lei 9307/96, as cláusulas previstas na convenção de arbitragem, 

os regulamentos das entidades especializadas previstas na convenção de arbitragem, bem como os 

tratados, as convenções internacionais, as regras internacionais de comércio e os usos e 

costumes. 

 

As primeiras regras de arbitragem da Associação Brasileira de Direito Marítimo foram 

inspiradas pelo mestre J.C. Sampaio de Lacerda, antes mesmo da edição da Lei 9307/96, dotando 

a comunidade marítima brasileira de um instrumento ágil, econômico e eficaz, para dirimir os 

conflitos derivados da navegação. 

 

Estas normas foram, posteriormente, atualizadas para conformar-se com esse diploma legal, 

recém-promulgado. O preâmbulo indicava que "qualquer litígio originado ou decorrente do 

presente contrato será resolvido, de forma definitiva, de acordo com as regras de arbitragem 

da Associação Brasileira de Direito Marítimo – ABDM/97". 

 

O jurista português Mário Raposo, em seu estudo minucioso, acerca da arbitragem comercial e 

direito marítimo, na Espanha e no Direito Comparado, tece interessantes observações sobre a 

arbitragem marítima. 
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Ensina que, em estudo publicado em 1984, depois incluído em sua obra "Estudos sobre o novo 

direito marítimo", demarcou, com precisão, os limites entre o fretamento e o transporte 

marítimo de mercadorias. Nesse trabalho, assegura que a cláusula do contrato de fretamento 

incorporada no contrato de transporte marítimo tem tudo a ver com as cláusulas arbitrais por 

referência. 

 

Por outro lado, citando a Lei-Modelo, afirma que "a referência num contrato a um documento que 

contenha uma cláusula compromissória vale como uma convenção de arbitragem, desde que esse 

contrato tenha a forma escrita e a referência seja feita de modo que a cláusula passe a fazer 

parte do contrato". Com apoio em Poudret-Besson, entende por forma escrita aquela que conste 

de documento firmado pelas partes ou de troca de cartas, telegramas, telex ou por qualquer 

outro meio que prove sua existência. 

 

Rucemah Gomes Pereira sentencia que as questões mais frequentes se referem à avaria grossa, 

aos contratos de transporte por mar, aos contratos de seguro marítimo, de salvamento, de 

construção e vendas de navios. 

 

Eliane Maria Octaviano Martins, em seu recente livro "Direito Marítimo", faz aprofundado 

estudo acerca de acidentes e fatos da navegação, ponderando que, no transporte marítimo de 

mercadorias, a expedição marítima fica sujeita a incidentes que podem produzir prejuízos tanto 

para o navio quanto para a carga. Estes incidentes serão de avaria grossa ou comum, em 

conformidade com os pressupostos essenciais. 

 

Nos Estados Unidos da América e em países da Europa, a arbitragem é muito utilizada, no 

comércio internacional e na solução de disputas de questões marítimas, como sucedâneo da 

justiça tradicional, para driblar a morosidade e a burocracia, que não constituem privilégio 

do Brasil. [90] 

 

As decisões arbitrais, nesses países, são cumpridas pelas partes, sem qualquer resistência, 

vez que é de seu interesse a continuação dos negócios e das boas relações comerciais. 

 

Os contratos marítimos internacionais ficam atrelados a diversas entidades, destacando-se a 

Chambre Arbitral Maritime (Paris, França), LMAA, American Arbitration Association, Liverpool 

Cotton Association, Lloyds etc., por se tratar de conflitos referentes a embarques de 

commodities, através de portos nacionais, envolvendo seguradores de casco, fretadores, 
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empresas dedicadas ao resgate de salvados, armadores de navios, embarcadores, traders, 

tripulantes etc. Londres é o ponto de referência para essas arbitragens. 

 

Entre os diplomas internacionais, citem-se: 

 

1.O Protocolo de Genebra, de 1923. 

 

2.A Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional (Panamá), de 1925. 

 

3.A Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais 

Estrangeiros (Montevidéu), de 979. 

 

4.O Protocolo de Brasília, de 1991 (Decreto 922/93) etc. 

 

 

 

 

Fonte Google Imagens. 
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A legislação, a arbitragem e a administração pública. 

 

Fonte: http://blog.unipe.br/camara/descubra-qual-e-a-

ligacao-entre-arbitragem-e-administracao-publica 

 

 

A Lei da Arbitragem, de setembro de 1996 (Lei nº 9.307), foi modificada pela Lei nº 

13.129/2015, a qual pôs termo à eventual polêmica sobre a possibilidade de aplicação da 

arbitragem na seara da administração pública. 

 

Logo em seu primeiro artigo, parágrafo 1º, vem indicado que: “a administração pública direta 

e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis”. 
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Antes da Lei da Arbitragem, alguns dispositivos legais já previam o emprego de mecanismos 

privados a fim de resolver conflitos, suprindo o que faltava na Lei nº 8.666/1993, a 

denominada Lei das Licitações. Exemplos disso são: o artigo 23-A da Lei nº 8.987/95; o artigo 

11, III, da Lei nº 11.079/04; certas normas que integram as leis de telecomunicações, energia 

elétrica, transporte aquaviário e transporte terrestres; entre muitas outras. 

 

A Lei da Arbitragem original (de 1996) não se expressou de forma contumaz sobre a utilização 

da arbitragem pela administração. Ou seja, não autorizou, nem proibiu seu uso. Simplesmente 

determinou que as pessoas capazes poderão contratar a arbitragem para resolver contendas que 

dizem respeito a direitos patrimoniais disponíveis. 

 

Mas a Lei nº 13.129/2015, que a modificou, foi mais adiante ao tratar do cabimento ou não de 

uma cláusula compromissória em contratos administrativos, embora não tenha fixado o alcance da 

expressão “direitos patrimoniais disponíveis”. 

 

A jurisprudência e a doutrina sobre a questão 

A doutrina e a jurisprudência apontam diferentes critérios para justificar o uso da arbitragem 

pela administração pública: 

 

Ato de gestão; 

Assuntos associados aos serviços de comércio e indústria do Estado; 

Atos negociais em que a administração equivale ao particular, visto que atua sem prerrogativas 

públicas; 

Contratos de direitos privados; 

Empresas do Estado que realizam atividades econômicas com fundamentação no artigo 173, 

parágrafo 1º da Constituição Federal do Brasil. 

O patrimônio disponível 

No Direito Administrativo, a palavra “patrimônio” tem um significado mais amplo, envolvendo 

o patrimônio econômico, cultural, moral, histórico, artístico, paisagístico, arqueológico e 

outros. No entanto, para a finalidade de interpretação, a expressão “direitos patrimoniais 

disponíveis” refere-se aos aspectos financeiros. 
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Nesse sentido, patrimônio é o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa, que apresentarem 

valor econômico (conforme o saudoso jurista Clóvis Beviláqua). Estão incluídos no patrimônio, 

dessa maneira: a posse, os direitos reais, os direitos obrigacionais, as relações econômicas 

do Direito de Família, as ações relacionadas a esses direitos. Não integram o patrimônio os 

direitos individuais à existência, à honra e à liberdade, os direitos patrimoniais entre 

marido e mulher, os direitos de autoridade entre pais e filhos, os direitos políticos. 

 

Já no Direito Público também há diferenciações. As atividades que aceitam valoração econômica 

são específicas; são as atividades econômicas exercidas direta ou indiretamente pelo Estado. 

Determinados serviços sociais do Estado, relacionados aos direitos sociais do Homem (direitos 

fundamentais) não trazem valoração econômica. 

 

É preciso ainda ter cuidado com o termo “disponível”, pois não se refere à livre disposição, 

mas ao fato de poderem ser negociados pelo Poder Público por meio de institutos regidos pelo 

Direito Privado, a saber: a compra, venda, locação, a doação, a permuta. Isso acontece porque, 

enquanto não tiverem destinação econômica, não têm valoração econômica. 

 

O interesse público sempre será indisponível porque quem se responsabiliza por ele é a 

coletividade, e não o Poder Público. Isso não significa que todos os direitos patrimoniais, no 

Direito Público, são indisponíveis, haja vista, em diversos momentos, a disponibilidade de um 

patrimônio pode ser de maior interesse para a coletividade do que sua preservação. 

 

Os contratos: arbitragem e administração pública 

Na linha da doutrina majoritária e nas decisões judiciais, admitiu-se o uso da arbitragem como 

método para solucionar conflitos nos contratos celebrados pela administração pública. 

 

Os contratos que reúnem a arbitragem e administração pública feitos de forma privada sempre 

contaram com maior anuência da jurisprudência e da doutrina, principalmente devido à 

predominância da aplicação do regime jurídico de direito privado e pela ausência das cláusulas 

exorbitantes (art. 62, § 3.º, I, da Lei nº 8.666/1993). 

 

Contudo, mesmo em contratos administrativos, a arbitragem representa uma ótima alternativa 

para solucionar conflitos contratuais que se referem aos assuntos em que prevalecem interesses 

patrimoniais ou técnicos, relacionados a direitos disponíveis. 
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A ausência de legislação específica sobre o uso de arbitragem nos contratos administrativos 

não pode ser considerado um obstáculo à aplicação do instituto. Já no artigo 54 da Lei nº 

8.666/1993, está determinada a aplicação dos princípios da teoria geral dos contratos e das 

normas de direito privado sobre os contratos administrativos. 

 

Vale lembrar que, em contratos administrativos, é possível a extinção antes do final do prazo, 

desde que isso favoreça o interesse coletivo, ou ocorra inadimplência por alguma das partes, 

ou devido a outros motivos que estejam previstos na legislação afim. Baseando-se no princípio 

da eficiência administrativa, deve ser definida cláusula arbitral para a rápida solução dos 

ocasionais conflitos de contrato. 

 

As vantagens e limites da arbitragem na administração pública 

Finalmente, o uso da arbitragem nos contratos da administração pública se justifica com esteio 

do princípio da eficiência. As partes escolhem o juiz arbitral que julgarem mais adequados 

para dar a sentença, reduzindo grandemente os gastos de transação e oferecendo maior rapidez 

ao processo, na medida em que aproxima as partes do árbitro. 

 

Como ocorre em outros institutos jurídicos, a arbitragem exibe seus limites definidos no 

próprio ordenamento jurídico. No caso da administração pública, a Lei nº 13.129/2015 fixou, no 

mínimo, três limites relevantes: 

 

A arbitragem limita-se aos direitos patrimoniais disponíveis; 

A arbitragem deve ser de direito (fundamentada no princípio da legalidade), não sendo 

permitida a arbitragem por equidade; 

A publicidade, excetuando-se as situações em que o sigilo é legal, o que torna relativo o 

nível de confidencialidade que geralmente se encontra na arbitragem realizada para os 

contratos privados. 

As mudanças que a Lei nº 13.129/2015 efetuou na Lei da Arbitragem estão fundamentadas nos 

parâmetros atuais do Direito Administrativo e, em função dessa visão mais atualizada, permitem 

a aplicação do instituto da arbitragem nos contratos administrativos do Poder Público. 
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SOBERANIA ENERGÉTICA 
Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/paraguai-mantem-reivindicacao-por-itaipu-e-nao-

descarta-arbitragem-bdj1wcbeyzj9wk32nl5ojiclq 

 

Deputado da situação paraguaia Ricardo Canese (1.º a esq.), em foto de outubro de 2008: 

possibilidade de uma arbitragem internacional para resolver a questão de Itaipu. 

Paraguai mantém reivindicação por Itaipu e não descarta arbitragem 

Lugo pensa em vender os 50% da energia a outros países. Tratado assinado em 1973 estipula que 

metade da eletricidade gerada pelas 20 turbinas pertence ao Paraguai 

Saiba quem dos seus amigos leu 

Agência Estado  [16/01/2009]  [17h05] 

 Deputado da situação paraguaia Ricardo Canese (1.º a esq.), em foto de outubro de 2008: 

possibilidade de uma arbitragem internacional para resolver a questão de Itaipu.  

Deputado da situação paraguaia Ricardo Canese (1.º a esq.), em foto de outubro de 2008: 

possibilidade de uma arbitragem internacional para resolver a questão de Itaipu. 

  

O governo paraguaio não renunciará de seu propósito de obter a livre disponibilidade do 50% da 

energia que lhe corresponde da hidrelétrica de Itaipu, compartilhada com o Brasil, afirmou 

nesta sexta-feira (16) o deputado da situação paraguaia Ricardo Canese. A intenção da 

administração do presidente Fernando Lugo é vender essa energia a outros países, de modo a 

conseguir melhores preços. O deputado não descartou uma arbitragem internacional para resolver 

a questão. 
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Canese, do esquerdista partido Tekojojá, é líder de uma comissão de negociadores do tratado de 

exploração da usina construída sobre o rio Paraná, que no dia 28 voltará a se reunir com 

especialistas designados pelo governo brasileiro. Em princípio, o Brasil se nega a revisar o 

contrato bilateral. 

 

"O Paraguai necessita reinstalar sua soberania energética em Itaipu para converter-se no maior 

exportador de eletricidade da região", afirmou Canese à rádio 9.70 e ao canal 4 de televisão, 

de Assunção. 

 

 

O tratado de construção e administração de Itaipu foi firmado em 1973, determinando que metade 

da eletricidade gerada pelas 20 turbinas pertence ao Paraguai. Porém como esse país só utiliza 

a produção de uma turbina, o resto é vendido ao Brasil até o ano de 2023. 

 

O documento estabelece que pela cessão (não menciona venda) o Brasil deve compensar o 

Paraguai. Atualmente, esse valor está em torno de US$ 100 milhões por ano. 

 

A essa cifra se somam outros US$ 300 milhões a mais por ajustes da tarifa de eletricidade, 

terrenos alagados pela represa e pela utilização de 50% da água do rio Paraná correspondente 

ao Paraguai. 

 

Arbitragem 

 

Canese não descartou uma arbitragem internacional para resolver a questão. "Até a metade deste 

ano há tempo para que o Paraguai consiga a disponibilidade de sua energia", avaliou. "Se não 

conseguir, existem outros caminhos, como solicitar uma arbitragem internacional". 

 

O deputado recordou que a empresa estatal brasileira Eletrobrás, somente por comercializar a 

energia excedente do Paraguai ao parque industrial de São Paulo, recebe anualmente US$ 2 

bilhões, "dinheiro que bem podia ser do Paraguai se fossem modificados o tratado firmado em 

1973 e fixados preços de mercado, e não a simples cessão da eletricidade restante", concluiu 

Canese. As informações são da Associated Press. 
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Dr. Carlos S Saavedra B 

Presidente Rector 

 

 

Embaixador da Paz Celso Dias Neves 

Presidente Parlamento Mundial de Segurança e Paz  
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https://sites.google.com/view/uniagsfmi/p%C3%A1gina-principal 

 

 

 

Es un grato honor saludarlos en nombre de la Universidad Internacional Abierta Generalísimo 

Sebastián Francisco de Miranda (UNIAGSFMI), institución con una trayectoria internacional 

reconocida en sus 9 años de fundada, lo cual distingue por su excelencia formativa y 

contribución a la sociedad, soportada en las actividades que se desarrollan a través de sus 

principales funciones académicas: Docencia, Investigación y Extensión. 

 

Es importante señalar que UNIAGSFMI, se crea bajo los Principios fundamentales de: 

 

a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico, creativo y 

constructivo, afirmando los valores nacionales e internacionales y rechazando el sectarismo 

político. b) Formar profesionales con bases humanísticas, científicas y tecnológicas de alta 

calidad académica, de acuerdo a las necesidades del desarrollo y transformación de las 

estructuras del país. c) Formar investigadores profesionales en los campos de las ciencias, 

humanidades y tecnología para fomentar el conocimiento de áreas vinculadas al desarrollo 

nacional e internacional. d) Desarrollar en sus profesores, estudiantes y graduados, el 

conocimiento de la realidad nacional e internacional así como el compromiso con su 

problemática y el afianzamiento de los valores éticos y cívicos. e) Extender su acción y sus 

servicios a las diferentes instituciones sociales, promoviendo el desarrollo integral del 
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hombre. f) La enseñanza, promoción, estudio, fomentación, investigación y complementación de 

las necesidades formativas del mundo profesional a niveles superiores por adscripción, 

representación y delegación de Universidades Abiertas y Virtuales de Europa y América. g) 

Poner en conocimiento al alcance de todos, sin condiciones de tiempo y espacio. h) Facilitar 

la formación personalizada a lo largo de la vida.i) Colocar la metodología al servicio del 

aprendizaje. 

 

En UNIAGSFMI, estudiantes, profesores y gestores interactuarán y cooperarán en el Campus 

Virtual, y constituyendo una comunidad universitaria que utilizarán la red de redes para 

crear, estructurar, compartir y difundir el conocimiento. 

 

En la futura UNIAGSFMI, nuestro propósito será desarrollar la creatividad de las personas y 

contribuir al progreso de la sociedad, impulsando la investigación especializada en torno a la 

sociedad del conocimiento y estableciendo alianzas con universidades e instituciones de todo 

el mundo que compartan objetivos y valores comunes para construir un espacio global de 

conocimiento. 

 

La UNIAGSFMI será una institución, innovadora, creada con el impulso de la Junta de Andalucía, 

que se convertirá en un referente mundial en el ámbito de la enseñanza y la formación virtual 

y que tendrá la voluntad de liderar nuevas propuestas de formación, investigación y difusión 

del conocimiento. 

 

Las líneas de actuación que guiarán y definirán la actividad de la UICASL se pueden sintetizar 

en los siguientes principios inspiradores: 

 

-Estar establecida en Venezuela y estar presente en todo el mundo. 

 

-obtener el conocimiento al alcance de todos, sin condiciones de tiempo y espacio. 

 

-Facilitar la formación personalizada a lo largo de la vida. 

 

-Tener la metodología al servicio del aprendizaje. 
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-Fomentar la investigación y la innovación en la sociedad del conocimiento. 

 

-Impulsar la cooperación universitaria a través de un metacampus. 

 

-Colaborar con el entorno para conseguir los objetivos. 

 

-Crear una nueva organización para un nuevo concepto de universidad. 

 

-Adquirir un compromiso ético con la sociedad. 

 

La UNIAGSFMI, contará con un equipo de profesores de alto nivel que constituirá su principal 

valor, que se configurará en una organización integrada y de cultura emprendedora orientada a 

la excelencia, y que hará de la calidad en la atención al estudiante y su eficacia uno de sus 

objetivos básicos. Para desarrollar el conjunto de las actividades de formación, 

investigación, difusión y transferencia de conocimiento y tecnología y otorgarles los 

mecanismos más eficientes para la gestión y la financiación, la UNIGFMI se dotará de una 

estructura integrada por iniciativas empresariales, unidades de innovación y transferencia e 

institutos, como por ejemplo podría ser el instituto de investigación de la universidad. Esta 

organización le permitiría dar una respuesta ágil y flexible a los retos y demandas de un 

entorno en constante cambio y evolución. 

 

Modelo innovador 

 

La UNIAGSMI será una universidad en red y en la red, pionera por un modelo pedagógico 

innovador y por la calidad de sus procesos de aprendizaje, que facilitará el acceso a la 

formación a lo largo de la vida y que da respuesta a los objetivos de las personas, haciendo 

compatible la actividad cotidiana y las circunstancias personales con los interés de 

formación. 
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En la UNIAGSFMI, se crearán un nuevo concepto de universidad que sitúe al estudiante en el 

centro del proceso de aprendizaje y, rompiendo las barreras de tiempo y espacio, le facilite 

la formación desde cualquier lugar y a cualquier hora, al ritmo que él mismo decida. 

 

El modelo educativo de la UNIAGSFMI utilizará de forma intensiva las tecnologías de la 

comunicación y la información, y se basará e el entorno virtual de comunicación y relación, el 

Campus Virtual, será el espacio principal de aprendizaje y de ayuda al estudiante que 

facilitará a estudiantes y profesores el acceso a todos los recursos universitarios. 

 

La UNIAGSMI será una universidad virtual sin campus físico y con una estructura docente y de 

gestión en red capaz de facilitar la comunicación interactiva entre las profesiones y los 

estudiantes, con independencia de horarios –característica que se llama asincronía- y que 

tendrá todo lo que se puede encontrar en un campus universitario: la docencia, la 

investigación, la difusión y extensión desconocimiento y los servicios al estudiante. 

 

En el Campus Virtual de la UNIAGSFMI, el estudiante tendrá a su alcance un conjunto de 

personas, servicios y recursos, como los materiales didácticos, que le facilitarán el 

aprendizaje. 

 

Ámbito de conocimiento y programas de formación 

 

Los ámbitos actuales de conocimiento de los programas de la UNIAGMI serán los siguientes: 

 

-Ciencias Políticas y de la Administración. 

 

-Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

-Ciencias de la Seguridad 

 

-Ciencias de la Salud. 
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-Ciencias Ambientales. 

 

-Ciencias de la Información y la Comunicación. 

 

-Ciencias Turísticas 

 

-Ciencias Empresariales 

 

-Humanidades y Ciencias Artísticas y Estéticas. 

 

-Informática, Multimedia y Telecomunicaciones. 

 

-Psicología y Ciencias de la Educación. 

 

-Ingeniería en genealogía 

 

La oferta formativa de la UNIAGSFMI se estructurará en programas de pre-grado, grado, 

postgrado doctorado y posdoctorado, se diseñarán manteniendo una coherencia con los criterios 

de las Leyes sobre Educación establecidas por el Ejecutivo y demás organismo Gubernamentales 

para la construcción de un espacio Latinoamericano de formación superior. 

 

Investigación sobre la sociedad del conocimiento 

 

La investigación es, junto con la formación, la difusión y la extensión del conocimiento, uno 

de los atributos que definen, delimitan y dan personalidad propia a una universidad. La 

UNIAGSFMI hará de la acción de investigación uno de los ejes principales de la vida 

universitaria. 

 

La naturaleza del UNIAGSFMI, se caracterizará por la utilización intensiva de las tecnologías 

de la información y la comunicación en todas sus dimensiones, determinará también el enfoque 
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en la investigación: el estudio de los efectos de las TIC en las personas, las organizaciones 

y la sociedad en general y su influencia en los cambios que se producirán en el paso de la 

sociedad industrial a la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

En la UNIAGSFMI, la investigación será en la red, internacional e interdisciplinaria, y 

establecerá alianzas con investigadores de otras universidades, instituciones y empresas. Esta 

investigación podrá ser: 

 

Básica y orientada a la generación de nuevo conocimiento. Aplicada y orientada a la educación 

de problemas específicos. Innovadora y de transferencia para el desarrollo de servicios y 

productos trasladables a la sociedad. La difusión y transferencia de conocimiento y tecnología 

 

UNIAGSFMI será una universidad pionera en e-learning y un agente activo en la transición hacia 

una nueva cultura, la que genera el propio desarrollo de la sociedad de la información y el 

conocimiento. La decidida vocación de difusión de esta nueva cultura se expresará en diversas 

iniciativas, como será el portal de la universidad, la publicación de los resultados de 

investigación, la actividad editorial, las actividades culturales y de difusión y también los 

servicios de transferencia de conocimiento que la universidad pone a disposición de las 

empresas e instituciones. 

 

UNIAGSFMI tendrá un interés especial en difundir la actividad de sus investigaciones y los 

resultados de los proyectos de investigación que éstos llevarán a cabo. Por eso, fomentará la 

publicación de la producción científica que se genere (documentos de trabajo, artículos, 

trabajos de doctorado, ponencias y demás) para conseguir la difusión de sus actuaciones. De 

este modo, se contribuirá a la compresión del fenómeno de la sociedad de la información y el 

conocimiento desde todos los ámbitos. El conocimiento que se genere en la UNIAGSFMI y el que 

se recogerá sobre la sociedad de la información y las TIC y sobre el aprendizaje en línea se 

pondrá a disposición de toda la comunidad y de la sociedad a través de los espacios 

específicos de difusión del conocimiento accesibles tanto en la Web como en el Campus Virtual 

de la Universidad. 

 

El Fondo Editorial de UNIAGSFMI será una iniciativa empresarial de la Universidad que pondrá a 

disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad un amplio fondo de publicaciones, 

en diferentes soportes y formatos, que incluirá desde el manual universitario hasta el ensayo, 

con una especial incidencia y enfoque en los ejes de la investigación de la Universidad. El 

Fondo Editorial completará su actividad asegurándose de que difundirá y pondrá al alcance de 
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los ciudadanos los materiales que la UNIAGSFMI haya elaborado y seleccionado las principales 

publicaciones de otras Universidades con una metodología específica para facilitar el 

aprendizaje no presencial. 

 

La creación de centros territoriales, como centros de servicios y recursos de la UNIAGSFMI, 

acercarán a la Universidad a diferentes ámbitos geográficos internacionales, aproximándose de 

este modo al tejido social, fomentará actividades culturales y académicas e impulsará la 

sociedad de la información y el conocimiento en su entorno. Estos futuros centros de relación 

local, además serán un servicio de apoyo directo al estudiante, contribuyendo de manera 

importante a la actividad de difusión y presencia de la UNIAGSFMI en el territorio. 

 

La UNIAGSFMI será una Universidad conectada a la realidad cultural, social y científica de su 

entorno y comprometida con las necesidades del tejido económico, industrial y de servicios. 

Partiendo de este entorno social y económico, la Universidad generará un conjunto de empresas 

que formarán el Grupo UNIAGSFMI cuya misión será la transferencia de la innovación, el 

conocimiento y know how de la Universidad a la sociedad. Estos servicios y actividades de 

transferencia se concretarán en: 

 

La UNIAGSFMI contribuirá a hacer que las organizaciones sean competitivas y eficaces y, por 

ello, entenderá que las necesidades de sus clientes requerirán soluciones integrales y a 

medida. 

 

Algunos ejemplos destacados de estas soluciones a medida podrían ser: los espacios que se 

crearían para la gestión del conocimiento y la formación dirigidos a la industria 

farmacéutica, petroquímica, aeronaval y de defensa, y los espacios que se crearían para los 

sectores para los sectores bancarios, de la automoción, de los seguros, del deporte y de la 

salud. Gestión del conocimiento y generación de comunidades virtuales; Para crear, gestionar y 

dinamizar proyectos con la finalidad de atraer, vincular y fidelizar a las personas en 

espacios de comunicación, participación e intercambio de experiencias y de conocimiento, se 

trabajará con los conceptos siguientes: 

 

1. Gestión de conocimiento. 

 

2. Espacios virtuales de comunicación y participación. 
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3. Comunidades de práctica 

 

4. Comunidades de aprendizaje 

 

5. Colaboración en red 

 

6. Bibliotecas virtuales 

 

La UNIASFMI colaborará con otras entidades universitarias para la creación de comunidades 

virtuales en el sector de la enseñanza, la agricultura y el mundo rural, los servicios 

sociales y jurídicos, así como en entornos de intercambio profesional para directivos de 

empresa. 

 

Diseño, implementación y gestión de sistemas integrales de formación en línea (e-learning) 

UNIAGSFMI trabajará para difundir su experiencia en entornos virtuales de aprendizaje y para 

poner su modelo innovador a disposición de instituciones de todo el mundo que estuvieren 

interesadas en el uso y la incorporación de las TIC en sus actividades, según la naturaleza, 

propiedades y posibilidades de cada institución. Este modelo incluirá aspectos organizativos, 

pedagógicos, tecnológicos, documentales y de presencia en red. 

 

Realización y producción de materiales didácticos 

 

En relación directa con la importancia que la UNIAGMI dará al diseño y a la elaboración de sus 

materiales docentes adaptados a su innovador proceso de aprendizaje, la UNIAGSFMI generará sus 

propios contenidos en línea y fuera de línea y aprovechará la experiencia adquirida para 

ofrecer sus servicios como productora y distribuidora especializada en soportes multimedia. 

 

Dimensión internacional 

 

UNIAGSFMI será una institución educativa que surgirá de la sociedad del conocimiento y que 

desarrollará las actividades en red y en la red. Su propia naturaleza definirá una dimensión y 

un ámbito de acción global e internacional. UNIAGSFMI hará de la acción internacional uno de 
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sus ejes estratégicos de su misión y de su visión. Desde los valores que le serán propios y 

desde la realidad social y cultural en la que la Universidad nacerá y se consolidará, la 

UNIAGMI fomentará un espacio global de conocimiento, liderando un nuevo concepto de 

universidad que constituirá un referente de primer orden para otras instituciones educativas y 

de investigación, construyendo una red de relaciones y alianzas que contribuirán a la 

proyección de la cultura andaluza y de la propia universidad en todo el mundo. 

 

La presencia de la UNIAGSFMI en el mundo se concretará mediante una estrategia de alianzas con 

universidades e instituciones de investigación representativas de diferentes países con las 

que la universidad compartirá la misma visión y los mismos valores. Se tratará de alianzas 

entre iguales mediante las que se establecerán objetivos comunes. Alianzas que se basarán en 

el respeto y la aceptación de las diferencias culturales y lingüísticas y que buscarán la 

cooperación desde la diversidad cultural. 

 

Cooperación solidaria 

 

La UNIAGSFMI desde su creación iniciará una etapa de cooperación solidaria. En el marco de un 

Campus por la Paz y la Solidaridad, al alcance cooperativo añadirá nuevos objetivos en el 

campo de la construcción y la cultura de paz, la ayuda y la acción humanitaria, la solidaridad 

y el sostenimiento, es decir: el propósito de contribuir, desde el conocimiento, a un mundo 

más justo, pacífico y sostenible. 

 

El Campus por la Paz y la Solidaridad se orientará a ofrecer ayuda a las personas y 

poblaciones en situación crítica debido a la pobreza, los conflictos, la violación de los 

derechos humanos o los desastres naturales y medioambientales, desde la perspectiva 

propiamente universitaria de formación, investigación y sensibilización social con relación a 

los retos de carácter humanitario. 

 

Desarrollará una vocación internacional y de cooperación con todas aquellas instituciones 

públicas y privadas con objetivos similares y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y el conocimiento para incidir en el bien común y en un mundo mejor. 

 

Principios fundamentales de la Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián 

Francisco de Miranda 
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a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico, creativo y 

constructivo, afirmando los valores nacionales e internacionales y rechazando el sectarismo 

político. 

 

b) Formar profesionales con bases humanísticas, científicas y tecnológicas de alta calidad 

académica, de acuerdo a las necesidades del desarrollo y transformación de las estructuras del 

país. 

 

c) Formar investigadores profesionales en los campos de las ciencias, humanidades y tecnología 

para fomentar el conocimiento de áreas vinculadas al desarrollo nacional e internacional. 

 

d) Desarrollar en sus profesores, estudiantes y graduados, el conocimiento de la realidad 

nacional e internacional así como el compromiso con su problemática y el afianzamiento de los 

valores éticos y cívicos. 

 

e) Extender su acción y sus servicios a las diferentes instituciones sociales, promoviendo el 

desarrollo integral del hombre. 

 

f) La enseñanza, promoción, estudio, fomentación, investigación y complementación de las 

necesidades formativas del mundo profesional a niveles superiores por adscripción, 

representación y delegación de Universidades Abiertas y Virtuales de Europa y América. 

 

g) Poner en conocimiento al alcance de todos, sin condiciones de tiempo y espacio. 

 

h) Facilitar la formación personalizada a lo largo de la vida. 

 

i) Poner la metodología al servicio del aprendizaje. 

 

4,-NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
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La Universidad Abierta Internacional Sebastián Francisco de Miranda; se rige en su actividad 

por los siguientes principios: 

 

a) La libertad de pensamiento y enseñanza, encaminados a la búsqueda de la verdad. 

 

b) La libre expresión, opinión y crítica, dentro del marco de la ley y los reglamentos 

internos. 

 

c) La realización de las actividades propias de un claustro, libre de las corrientes 

políticas. 

 

d) El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y sectarismo político o 

religioso. 

 

e) El servicio a la comunidad. 

 

UNIAGSFMI cuenta con el apoyo internacional de: 

 

Sociedad Universidad de los Pueblos de Europa y el Consorcio Universitario Euro americano 

 

Universidad de los Pueblos de Europa es una institución privada, independiente y legalmente 

constituida en España en el año 1994. Registrada en la Dirección General de Registro Mercantil 

de la provincia de Málaga del Ministerio de Justicia con el número 1505 y con el Código de 

Identificación B29651064, que tiene duración indefinida y domiciliada en la Calle Francisco 

Jiménez Lomas No 5- 29004 en la ciudad de Málaga, provincia de Málaga y país España (UE). 

 

http://www.upe-edu.org E-mail: upe@upe-edu.org 

 

Consorcio Universitario Euro americano inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones con el 

Número Nacional 587663 y C.I. G92816453.Domicilio social en la Avenida de Andalucía nº 36 en 
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la ciudad de Málaga, provincia de Málaga y país España (UE). http://www.cue.org.es e-mail: 

info@cue.org.es 

 

La existencia de estas entidades tienen como fines comunes: La enseñanza, promoción, estudio, 

fomentación, investigación y complementación de las necesidades formativas del mundo 

profesional a niveles superiores por adscripción, representación y delegación de Universidades 

Abiertas y Virtuales de Europa y América. 

 

UPE como sociedad y CUE como asociación asumieron el reto de apoyar la creación de la 

Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián francisco de Miranda y convertirla en 

una de las mejores universidades a distancia del mundo con el apoyo institucional del Gobierno 

de la República Bolivariana de Venezuela velando por la correcta y eficaz dirección y gestión 

de la Universidad y llevando a cabo las tareas de inspección, evaluación y control necesarias 

para garantizar la máxima calidad del proceso formativo. 

 

Instituciones públicas y privadas Universitarias con quien mantenemos convenio de adscripción 

Internacional. 

 

UNESCO Heritaje 

 

Cambridge International University (CIU). 

 

The Saint Peter And Saint Paul Lutheran Institute-Instituti Sancti Pauli 

 

Tenemos un largo camino por recorrer, somos una institución joven comprometida con la búsqueda 

constante de la calidad y la excelencia, por eso seguimos trabajando en la conquista nuevos 

espacios. Estamos convencidos que todos juntos lograremos nuestros objetivos académicos, 

Bienvenidos y muchos éxitos en nuestros devenir. 

 

Dr. Carlos. Santos Saavedra Bravo 

Presidente Rector 
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