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ARBITRAGEM E PARTICULAR E NÃO ESTATAL. 

25 anos após a promulgação da Lei de Arbitragem 9.307/96 hoje o 

Estado quer deter para si o poder da arbitragem instituindo nos 

Tribunais Estatais Câmaras de Mediação e Arbitragem, nada contra ao 

contrario isso fortalece o instituto da arbitragem tirando do mercado 

maus profissionais que com má fé induziram as partes ao erro trazendo 

muitas vezes prejuízos irreparáveis. 

Arbitragem após muitos tumultos evoluiu bastante não se esquecendo de 

que a Lei Brasileira de Arbitragem e a mais avançada do mundo. 

O instituto da arbitragem no Brasil existe desde o primeiro código 

comercial brasileiro há mais de cem anos, escritórios de advocacia 

usaram deste instituto mediando conflitos entre grandes empresas 

mantendo sob “sigilo absoluto” segredos que na Justiça Comum onde 

processo e aberto a todos trariam prejuízos irreversíveis às partes. 
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Com o fim da Justiça Classista na área trabalhista o Senador Marcos 

Maciel e grandes juristas brasileiros se viram obrigados a acelerarem 

a implantação da Lei 9.307/96 dando espaço há muitos juízes 

classistas dentro da área arbitral e consequentemente a qualquer 

pessoa capaz de mediar conciliar e arbitrar conflitos desde que de 

confiança das partes. 

Essa lei fez aumentar a confiança nas exportações do Brasil. 

Mercosul e o maior mercado consumidor do Brasil, portanto potencial 

cliente arbitral onde muitas câmaras de arbitragem sobrevivem dando o 

respaldo jurídico extrajudicial nas exportações e importações. 

A Advocacia sempre foi contra a arbitragem, mas hoje graças ao 

trabalho incansável da OAB o advogado vê na arbitragem uma forma 

rápida e segura de soluções de conflitos que num tribunal estatal 

levaria anos com  recursos e mais recursos. 

Muitos segmentos hoje sobrevivem da arbitragem dentre elas podemos 

citar a “pericia extrajudicial” muito usada por árbitros para se 

basearem nas sentenças que irão proferir dando fim à demanda 

arbitral. 

Celso Dias Neves 

Presidente Tribunal de Justiça Arbitral do Mercosul.    

ARBITRATION AND PRIVATE AND NON-STETE. 

25 years after the promulgation of the Arbitration Law 9.307/96 today 

the State wants to hold to itself the power of instituting 

arbitration in state courts, Chambers of Mediation and Arbitration, 

nothing against unlike that strengthens the institute of arbitration 

taking of bad markets professionals who with bad faith induce the 

parties to error bringing many times irreparable. 
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Arbitration after many riots evolved enough not forgetting that 

Brazilian Law of arbitration and the most advanced in the world. 

The institute of arbitration in Brazil exists since the first 

Brazilian Commercial Code over one hundred years ago, law offices 

have used this institute mediating conflicts between large companies 

keeping under "absolute secrecy" secrets that in Justice Policy where 

process and open to all would bring irreversible damage to parts. 

With the end of class justice in the labor area Senator Marco Maciel 

and large Brazilian jurists were forced to accelerate the deployment 

of Law 9.307/96 giving space there are many judges class within the 

area of arbitration and consequently to any person capable of 

mediating conciliate and arbitrate conflicts since that of confidence 

between the parties. 

This law has led to an increase in confidence in Brazil's exports. 

Mercosur and the largest consumer market of Brazil, therefore 

potential customer tribunal where many chambers of arbitration 

survive giving the extrajudicial legal backing in exports and 

imports. 

The Advocacy has always been against the arbitration, but today, 

thanks to the tireless work of the OAB the lawyer sees the 

arbitration a fast and secure solutions to conflicts that a state 

court would take years with resources and more resources. 

Many segments today survive of the arbitration among them we can 

mention the extrajudicial "expertise" is widely used by arbitrators 

to be based in sentences that will make putting an end to the demand 

of arbitration. 

Celso Dias Neves 

President Court of Justice Tribunal of Mercosur. 
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A ARBITRAGEM NO MERCOSUL 

Questão de grande importância nos mercados comuns são os sistemas adotados para as soluções 

de controvérsias. O presente trabalho pretende analisar as formas de resoluções de conflitos 

no MERCOSUL, ou seja, principalmente, a arbitragem. Antes, porém, faz-se necessário, 

diferenciará a arbitragem estrangeira da internacional. 

Inicialmente, é preciso reconhecer que a lei nº 9307/96 (Lei de Arbitragem Brasileira) não 

faz distinção entre as arbitragens. Apenas o Capítulo VI (arts. 34 a 40) é dedicado à 

homologação das sentenças arbitrais proferidas no estrangeiro, para fins de execução pela 

Justiça Brasileira. 

O § único do art. 34 considera estrangeiro o laudo arbitral produzido fora do território 

nacional, logo, o local onde foi proferida a decisão caracteriza lhe a nacionalidade. Mas, 

esta distinção não pode ser confundida com a distinção entre arbitragem internacional e 

arbitragem interna, não assimilada por este Diploma. 

1 José Carlos de Magalhães distingue a arbitragem estrangeira da arbitragem internacional. 

A primeira resolve um litígio subordinado inteiramente a uma ordem jurídica nacional 

determinada, em que todos os elementos da relação jurídica controvertida estão sujeitos a 

essa ordem jurídica. 

Um contrato regido pela lei inglesa, tendo como partes pessoas 1 VALENÇA FILHO, Carlos. 

Aspectos do Direito Internacional Privado na Arbitragem. 

Revista do Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem. nº 7, jan-março de 

2000, p. 387. Domiciliadas na Inglaterra e como objeto, bem ou direito também situado 

naquele país, é contrato nacional, subordinado a uma lei nacional e a arbitragem que dirimir 

a controvérsia dele oriunda é também nacional e assim, estrangeira para outros países. 

Já a arbitragem internacional soluciona controvérsia de caráter internacional, seja porque 

as partes possuam domicílio em diferentes países, seja porque o objeto do contrato se situe 
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em outra ordem jurídica, seja, ainda, porque o pagamento deva transitar de um país para 

outro. Em outras palavras, a relação jurídica controvertida envolve mais de uma ordem 

jurídica nacional, embora possa ser regida por uma lei nacional. 2 Este sistema brasileiro é 

chamado de monista sendo, também, escolhido por outras legislações, como a lei inglesa3 e a 

convenção de Nova Iorque (1958) . 

Do lado oposto, ou seja, aquelas legislações que diferenciam arbitragem interna e arbitragem 

internacional, há como exemplo os países que adotaram ipsis litteris a lei modelo da 

UNCITRAL 5 e a lei francesa 6. 2 Reconhecimento e Execução de Laudos Arbitrais Estrangeiros. 

Revista dos Tribunais, vol. 740, junho de 1997, p. 122. 3 Arbitration Act de 17 de junho de 

1996, que entrou em vigor em 31 de janeiro de 1997. 

A nova lei inglesa, ao contrário de outras legislações, havia previsto disposições especiais 

para a arbitragem interna (arts. 85 a 87). O art. 85, para determinar se a arbitragem era 

interna ou internacional, recorria ao critério de domicílio ou estabelecimento das partes. 

Este dispositivo, no entanto, poderia causar certa discriminação, conferindo um status mais 

favorável aos residentes ingleses, o que seria contrário às regras da União Europeia. Assim, 

os arts. 85 a 87 não entraram em vigor e serão revogados posteriormente. (LEE, João Bosco. O 

Problema do Direito Aplicável ao Mérito do Litígio na Arbitragem Comercial Internacional. 

Estudos do Direito do Seguro. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 45). 4 A Convenção de Nova 

York não faz qualquer definição de arbitragem internacional, limitando-se a disciplinar o 

reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. 5 Art. 1- 3. Uma arbitragem é 

internacional se: a) as partes numa convenção de arbitragem tiverem, no momento da conclusão 

desta Convenção, o seu estabelecimento em estados diferentes; ou b) um dos lugares, a seguir 

referidos, estiver situado fora do estado no qual as partes têm o seu estabelecimento: i) o 

lugar da arbitragem se estiver fixado na convenção de arbitragem ou for determinável de 

acordo com esta; II) qualquer lugar onde deva ser executada uma parte substancial das 

obrigações resultantes da relação comercial ou o lugar com o qual o objeto do litígio se 

ache mais 

estreitamente conexo; ou c) as partes tiverem convencionado expressamente que o objeto da 

convenção de arbitragem tem conexão com mais de um país. 6 O Código de Processo Civil 

Francês regula a arbitragem interna nos arts. 1443 a 1491 e a arbitragem internacional nos 

arts. 1492 a 1507. Pelo art. 1492 est internacional l´arbitrage qui met en cause des 

intérêts A opção feita pelo Brasil é criticada por João Bosco Lee: Este sistema, a que 

denominaremos de monista, poderia ser perfeitamente legítimo se a prática interna da 

arbitragem possuísse uma longa tradição e fosse fundamentada sobre regras simples e sólidas. 

Todavia, esta não é a realidade do direito brasileiro. 

Ao unificar a arbitragem interna/internacional num mesmo diploma legal, a Lei 9.307/96 

submete a arbitragem internacional a regras restritivas e arcaicas, fundamentadas na prática 

judiciária e, por consequência, ignora questões essenciais da arbitragem comercial 

internacional. 7 Outra é a opinião de Carlos Augusto da Silveira Lobo: A nosso ver, a 

solução unitária adotada pela nossa lei produziu o efeito benéfico de estender à arbitragem 

interna a liberalidade que geralmente se confere à arbitragem internacional. A disciplina da 

arbitragem no Brasil, no que tange à arbitragem interna, beneficiou-se da incontornável 

liberalidade reinante no âmbito internacional. Se o legislador partisse, do ponto zero em 
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que se achava o Brasil, para uma lei destinada exclusivamente à arbitragem interna, 

provavelmente os naturais preconceitos então reinantes produzissem normas restritivas que 

contaminariam os preceitos dedicados à arbitragem internacional. 

Não sobrevindo esta diferenciação entre as arbitragens, as partes, ao elaborarem a convenção 

arbitral, deverão verificar se há tratados internacionais com eficácia no ordenamento 

jurídico interno regulamentando a matéria e, na sua ausência, se a arbitragem será 

regulamentada de acordo com a lei 9.307/96. du commerce international. (Tradução Livre: é 

internacional a arbitragem que trata de interesses do comércio internacional ) 

O Problema do Direito Aplicável ao Mérito do Litígio na Arbitragem Comercial Internacional. 

Estudos do Direito do Seguro. São Paulo: Max Limonad, 2001, pp. 45-46. 8 Arbitragem Interna 

e Internacional: questões 

de doutrina e da prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 09. Feito esses esclarecimentos, 

o trabalho passará a analisar os protocolos sobre os sistemas de resoluções de disputas no 

Mercosul, ou seja, surgindo controvérsias entre os integrantes do mercado comum do sul 

seguirá as normas a seguir explanadas. 2) Protocolo de Brasília O Tratado de Assunção, de 26 

de março de 1991, que tem por objetivo a constituição de um Mercado Comum e que se denomina 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), prevê, em seu art. 3 e no Anexo III, a adoção de um sistema 

de solução de controvérsias que vigorará durante o período de transição. Este sistema foi 

regulamentado pelo Protocolo de Brasília, de 17 de dezembro de 1991, que estipula que os 

Estados-partes, numa controvérsia, procurarão resolvê-la, antes de tudo, mediante 

negociações diretas (art. 2). 

Não se alcançando um acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, 

qualquer dos Estados-partes poderá submetê-la à consideração do Grupo Mercado Comum (GMC). O 

Grupo Mercado Comum avaliará a situação, propiciando oportunidades às partes para que 

exponham suas respectivas posições e requerendo, quando necessário, o assessoramento de 

especialistas. Ao término deste procedimento, o Grupo Mercado Comum formulará recomendações 

aos Estados-partes na controvérsia, visando a solução do litigio (arts. 4 e 5). Caso não 

seja solucionada a controvérsia, qualquer dos Estados partes poderá comunicar à Secretaria 

Administrativa sua intenção de recorrer ao procedimento arbitral, que se estabelece no 

Protocolo em análise, no capítulo IV. A secretaria Administrativa levará de imediato, o 

comunicado ao conhecimento do outro ou dos outros Estados envolvidos na demanda e ao Grupo 

Mercado Comum e se encarregará da tramitação do procedimento (art. 7, 2). 

A arbitragem tramitará ante um tribunal ad hoc composto de três árbitros, sendo que cada 

Estado-parte designará um árbitro e, o terceiro, sendo designado de comum acordo pelos 

Estado, presidirá o tribunal arbitral. 

Não sucedendo acordo entre os Estados-partes para a escolha do terceiro árbitro, caberá à 

Secretaria Administrativa a sua designação. 

O tribunal arbitral fixará em cada caso sua sede em algum dos Estados- -partes e adotará 

suas próprias regras de procedimento. Tais regras garantirão que cada uma das partes na 

controvérsia tenha plena oportunidade de ser escutada e de apresentar suas provas e 

argumentos, e também assegurarão que os processos se realizem de forma expedita (art. 15). 
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Os Estados-partes executarão uma breve explanação dos fundamentos de fato ou de direitos de 

suas respectivas posições. 

O tribunal arbitral poderá, por solicitação da parte interessada, ditar as medidas 

provisionais que considerem apropriadas. As partes haverão de cumprir quaisquer medidas 

provisionais, até que se dite o laudo. 

O tribunal arbitral decidirá a controvérsia com base nas disposições do tratado de Assunção, 

nos acordos celebrados no âmbito do mesmo, nas decisões do Conselho do Mercado Comum, nas 

resoluções do Grupo Mercado Comum, bem como nos princípios e disposições de direito 

internacional aplicáveis na matéria. 

O art. 43 do Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994, que trata da estrutura 

institucional do Mercosul, incorporou, também, as diretrizes da Comissão de Comércio do 

Mercosul. Se as partes assim o convierem, o tribunal arbitral decidirá a controvérsia ex 

aequo et bono. O laudo arbitral será proferido por escrito num prazo de sessenta dias, 

prorrogáveis por um prazo de trinta dias, a partir da designação de seu Presidente. 

Os laudos do tribunal arbitral são inapeláveis, obrigatórios para os Estados-partes na 

controvérsia a partir do recebimento da respectiva notificação e terão relativamente a eles 

força de coisa julgada (art. 21, 1). Qualquer das partes poderá, dentro de quinze dias da 

notificação da decisão, solicitar um esclarecimento da mesma ou uma interpretação sobre a 

forma pelo qual se deverá cumprir. O tribunal arbitral disto se desincumbirá nos quinze dias 

subseqüentes (art. 22, 1 e 2). Se um dos Estados-partes não cumprir o laudo do tribunal 

arbitral, no prazo de trinta dias, os outros Estados-partes na controvérsia poderão adotar 

medidas compensatórias temporárias, tais como a suspensão de concessões ou outras 

equivalentes, visando a obter seu cumprimento (art. 23). O capítulo V do protocolo, em 

análise, trata das reclamações de particulares, pessoas físicas ou jurídicas, contra os 

Estados-partes. Eles deverão formalizar suas reclamações ante a Seção Nacional do Grupo 

Mercado Comum onde tenham sua residência habitual ou a sede de seus negócios. 

A Seção Nacional do Grupo Mercado Comum, que tenha admitido à reclamação, deverá entabular 

contatos diretos com a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum do Estado-parte a que se 

atribui a violação, a fim de buscar uma solução à questão levantada, em quinze dias; senão, 

a primeira Seção Nacional, por solicitação do particular, deverá elevá-la sem mais exame ao 

Grupo Mercado Comum; ou elevar diretamente a reclamação ao Grupo Mercado Comum. Recebida a 

reclamação, o Grupo Mercado Comum avaliará os fundamentos e, concluindo que não estão 

reunidos os requisitos para dar-lhe curso, recusará a reclamação. Não rejeitando a 

reclamação, procederá à convocação de um grupo de especialistas que deverá emitir parecer. 

Se nesse parecer se verificar a procedência da reclamação formulada contra um Estado-parte, 

o outro Estado-parte poderá requerer a adoção de mediadas corretivas ou a anulação das 

medidas questionadas. 

Seu requerimento não prosperando, o Estado-parte que o efetuou poderá recorrer diretamente 

ao procedimento arbitral. (...) os particulares, contudo, não têm locus standi para 

litigarem contra Estados, no Mercosul, dado que suas reclamações poderão engendrar 

arbitragens entre Estados, unicamente na medida em que o Estado de sua residência ou sede de 
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seus negócios, assumir como dele, Estado, a questão litigiosa e, portanto, dispor-se a 

litigar com o outro estado parceiro. 9 SOARES, Guido F. S.. Aspectos Atuais da Arbitragem: 

coletânea de artigos sobre arbitragem. Coordenação de Adriana Noemi Pucci. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001, p. 132. 

O Protocolo de Brasília permanecerá vigorando até que entre em vigência o Sistema Permanente 

de Solução de Controvérsias para o Mercado Comum. 

O Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994, que trata da estrutura institucional 

do Mercosul, no art. 21, atribuiu poderes à Comissão de Comércio do Mercosul para considerar 

as reclamações apresentadas pelas Seções Nacionais da Comissão de Comércio do Mercosul, 

originadas pelos Estados-partes ou demandas particulares, pessoas físicas ou jurídicas. 

Para isso, elaborou-se um anexo, denominado “Procedimento Geral para Reclamações Perante a 

Comissão de Comércio do Mercosul”. 

Esse procedimento segue a seguinte ordem: o Estado-parte apresentará sua reclamação perante 

a Presidência da CCM (Comissão de Comércio do Mercosul). A Presidência da CCM buscará 

incorporar o tema na agenda da primeira reunião da Comissão. 

Não sendo tomada nenhuma decisão nessa reunião, a CCM remeterá os antecedentes a um comitê 

técnico que preparará e encaminhará à CCM, parecer conjunto ou conclusões dos especialistas 

que o compõem. 

A CCM decidirá sobre a questão e não havendo consenso na CCM, ela encaminhará ao GMC (Grupo 

Mercado Comum) as alternativas propostas, acompanhadas do parecer ou conclusões do comitê 

técnico. 

O GMC pronunciar-se-á no prazo de trinta dias e, em consenso sobre a procedência da 

reclamação, quer seja na CCM ou no GMC, deve o Estado-parte reclamado tomar as medidas 

aprovadas. Se o Estado-parte reclamado não tomar as medidas necessárias, o Estado-parte 

reclamante poderá recorrer diretamente à arbitragem, na forma prevista no Protocolo de 

Brasília. O recurso poderá dirigir-se ao tribunal arbitral também quando não houver consenso 

na CCM e no GMC. 

Esse procedimento é uma alternativa, já que não foi revogada nenhuma norma do protocolo de 

Brasília. Nada, contudo, impede a utilização do Poder Judiciário para resolver os conflitos. 

Como bem explica Nádia de Araújo: 

Qualquer controvérsia que envolva uma situação a respeito da aplicação do Direito da 

Integração pode ser levada ao Poder Judiciário nacional para análise, já que o acesso à 

Justiça é irrestrito e essas normas integram o ordenamento jurídico interno, tendo sido, na 

maior das vezes, integradas a este na forma devida (...). 10 Em 1998 foi firmado em Bueno 

Aires, o Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul e o Acordo sobre 

Arbitragem Comercial Internacional entre o Mercosul, a República da Bolívia e a República do 

Chile (estes países são Estados associados ao Mercosul). Em 2002, na cidade de Olivos, 

Argentina, foi firmado o Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul. 
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O sistema de solução de controvérsias no Mercosul é bem explicado por Paulo Borba Casella: 

No âmbito estatal, o primeiro passo é dado pelo Protocolo de Brasília, de 1991. Passo 

importante para a arbitragem estatal é dado pelo Protocolo de Olivos, de 2002. Do ponto de 

vista dos operadores privados, dois passos importantes: 

o Protocolo de Buenos Aires, de 1998, criando estatuto comum de arbitragem para os 

operadores privados; e o Regulamento padrão das instituições arbitrais do Mercosul, assinado 

em Buenos Aires, em 2000. 11 Passará, então, a analisar o Protocolo de Buenos Aires, de 

1998, que foi promulgado no Brasil através do Decreto nº 4.719/03, de 04 de junho de 2003. 

Após, estudará o Protocolo de Olivos, de 2002. 3) PROTOCOLO DE BUENOS AIRES 10 Mecanismo de 

Solução de Conflitos. In: A agenda política e institucional do Mercosul. Fundação Konrad 

Adenauer, 1997, n. 14, p. 157. 11 1º Seminário Internacional sobre Direito Arbitral. 

Belo Horizonte: Câmara de Arbitragem de Minas Gerais, 2003, p.389. O acordo de Arbitragem 

Comercial Internacional do Mercosul, concluído em Buenos Aires, em 23 de julho de 1998, foi 

promulgado pelo Brasil através do Decreto nº 4.719/03, de 04 de junho de 2003. Este acordo 

tem por objetivo regular a arbitragem como forma de solução de conflitos surgidos de 

contratos comerciais internacionais, firmados entre empresários sediados nos países 

integrantes do Mercosul, ou seja, proporciona ao setor privado dos Estados-partes do 

Mercosul, métodos alternativos para a solução de controvérsias surgidas de contratos 

comerciais internacionais concluídos entre pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado. 

A única ressalva brasileira ao texto refere-se ao direito aplicável para a solução da 

controvérsia. 

A norma alude expressamente ao direito internacional privado e seus princípios, mas o Brasil 

fixou, expressamente no art. 10 do Decreto que fica permitida a livre escolha das regras, 

desde que respeitada a ordem pública internacional. 

A convenção arbitral 12 deverá ser escrita e, se inserida em um contrato, deverá ser 

claramente legível e estar localizada em lugar razoavelmente destacado. Ela é autônoma com 

relação ao contrato-base13 . Sua inexistência ou invalidade não implica a nulidade da 

convenção arbitral (art. 5). As questões relativas à existência e validade da convenção 

arbitral serão resolvidas pelo tribunal arbitral 14 de ofício ou por solicitação das partes 

(art. 8). 

O tribunal arbitral terá ainda a faculdade de decidir acerca de sua própria competência. A 

arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, dependendo da vontade das partes. Na falta 

de disposição, será de direito. 12 art. 2, e) “convenção arbitral”: acordo pelo qual as 

partes decidem submeter à arbitragem todas ou algumas controvérsias que tenham surgido ou 

possam surgir entre elas com respeito a relações contratuais. 

Poderá adotar a forma de uma cláusula compromissória incluída em um contrato ou a de um 

acordo independente; 13 Art. 2, d) “contrato-base”: acordo que dá origem às controvérsias 

submetidas a arbitragem; 14 art. 2, j) “tribunal arbitral”: órgão constituído por um ou 

vários árbitros; As partes poderão livremente submeter-se à arbitragem institucional 15 ou 

“ad hoc” 16 , sendo sempre respeitados os princípios do contraditório, da igualdade das 

partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento (art. 11). 
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Na arbitragem institucional o procedimento se iniciará conforme o que disponha o regulamento 

ao quais as partes se tenham submetido. Na arbitragem “ad hoc” a parte que pretenda 

iniciar o procedimento arbitral intimará a outra na forma estabelecida na convenção arbitral 

(art. 15, 1). O árbitro deverá ser legalmente capaz e gozará da confiança das partes. 

Procederá com probidade, imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. 

As medidas cautelares serão ditadas pelo tribunal arbitral ou pela autoridade judicial 17 

competente. A solicitação dirigida por qualquer das partes a uma autoridade judicial não se 

considerará incompatível com a convenção arbitral, nem implicará renúncia à arbitragem (art. 

19). 

O laudo ou sentença arbitral será escrito, fundamentado e decidirá completamente o litígio. 

O laudo ou sentença será definitivo e obrigatório para as partes e não admitirá recursos, 

exceto os estabelecidos nos arts. 2118 e 2219 (art. 20). 15 art. 12, 1- Na arbitragem 

institucional: a) o procedimento perante as instituições arbitrais se regerá por seu próprio 

regimento; 16 art. 12, 2- Na arbitragem “ad hoc”: a) as partes poderão estabelecer o 

procedimento arbitral. No momento de celebrar a convenção arbitral as Partes, 

preferencialmente, poderão acordar sobre a designação dos árbitros e, quando for o caso, os 

árbitros substitutos, ou estabelecer a modalidade pela qual serão designados; b) se as 

partes do presente Acordo nada tiverem previsto, aplicar-se-ão as normas de procedimento da 

Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial (CIAC) – conforme o estabelecido no art. 3 

da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional do Panamá, de 1975 – 

vigente no momento da celebração da convenção arbitral; c) tudo o que não for previsto pelas 

partes, pelo Acordo e pelas normas de procedimento da CIAC, será resolvido pelo tribunal 

arbitral, atendendo aos princípios estabelecidos no art. 11. 17 Art. 2, c) “autoridade 

judicial”: órgão do sistema judiciário estatal; 18 Art. 21, 1- dentro dos trinta (30) dias 

seguintes à notificação do laudo ou sentença arbitral, e a não ser que as partes tenham 

acordado outro prazo, qualquer delas poderá solicitar ao tribunal que: a) retifique qualquer 

erro material; b) precise a abrangência de um ou vários pontos específicos; c) se pronuncie 

sobre alguma das questões objeto da controvérsia que não tenha sido resolvida. Na sentença 

arbitral, o árbitro vencido poderá declarar seu voto em separado. 

No curso do procedimento arbitral, as partes chegando a um acordo, o tribunal arbitral, a 

pedido das partes, homologará tal fato mediante sentença. Para a execução do laudo ou 

sentença arbitral estrangeira aplicar-se-ão, no que for pertinente, as disposições da 

Convenção 

Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional do Panamá de 197520 (promulgado,no 

Brasil, 2- A solicitação de retificação será devidamente notificada à outra parte pelo 

tribunal arbitral. 3- Salvo acordo entre as partes, o tribunal arbitral decidirá sobre a 

solicitação em um prazo de vinte (20) dias e as notificará de sua resolução. 19 Art. 22, 1- 

O laudo ou sentença arbitral só poderá ser impugnado perante a autoridade judicial do estado 

sede do tribunal arbitral mediante uma petição de nulidade. 2- o laudo poderá ser impugnado 

por nulidade quando: a) a convenção arbitral seja nula; b) o tribunal tenha sido constituído 

de modo irregular; c) o procedimento arbitral não esteja em conformidade com as normas deste 

Acordo, com o regulamento da instituição arbitral ou com a convenção arbitral, conforme o 

caso; d) não tenham sido respeitados os princípios do devido processo legal; e) tenha sido 

ditado por pessoa incapaz para ser árbitro; f) refira-se a uma controvérsia não prevista na 

convenção arbitral; g) contenha decisões que excedam os termos da convenção arbitral. 3- Nos 
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casos previstos na alíneas a), b), d) e e) do número 2, a sentença judicial declarará a 

nulidade absoluta do laudo ou sentença arbitral. Nos casos previstos nas alíneas c), f), e 

g), a sentença judicial determinará a nulidade relativa do laudo ou sentença arbitral. 

No caso previsto na alínea c), a sentença judicial poderá declarar a validade e determinar a 

continuação do procedimento na parte não viciada e estabelecerá que o tribunal arbitral dite 

laudo ou sentença complementar. Nos casos das alíneas f) e g) novo laudo ou sentença 

arbitral deverá ser ditado. 4- A petição, devidamente fundamentada, deverá ser formulada no 

prazo de 90 dias corridos a partir da notificação do laudo ou sentença arbitral ou, se for o 

caso, a partir da notificação da decisão a que se refere o art. 21. 5- A parte que invoque a 

nulidade deverá comprovar os fatos em que se baseia a petição. 20 Artigos mais importantes 

do tema em estudo: Art. 4- As sentenças ou laudos arbitrais não impugnáveis segundo a lei ou 

as normas processuais aplicáveis terão força de sentença judicial definitiva. 

Sua execução ou reconhecimento poderá ser exigido da mesma maneira que a das sentenças 

proferidas por tribunais ordinários nacionais ou estrangeiros, segundo as leis processuais 

do país onde forem executadas e o que for estabelecido a tal respeito por tratados 

internacionais. Art. 5- 1. Somente poderão ser denegados o reconhecimento e a execução da 

sentença por solicitação da parte contra a qual for invocada, se esta provar, perante a 

autoridade competente do Estado em que forem pedidos o reconhecimento e a execução: a) que 

as partes no acordo estavam sujeitas a alguma incapacidade em virtude da lei que lhes é 

aplicável, ou que tal acordo não é válido perante a lei a que as partes o tenham submetido, 

ou, se nada tiver sido indicado a esse respeito, em virtude da lei do país em que tenha sido 

proferida a sentença; ou b) que a parte contra a qual se invocar a sentença arbitral não foi 

devidamente notificada da designação do árbitro ou do processo de arbitragem, ou não pôde, 

por qualquer outra razão, fazer valer seus meios de defesa; ou c) que a sentença se refere a 

uma divergência não prevista no acordo das partes de submissão ao processo arbitral; não 

obstante, se as disposições da sentença que se referem às questões submetidas à arbitragem 

pelo Decreto nº 1902/96); o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria 

Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa do Mercosul 21 (promulgado, no Brasil, pelo 

Decreto nº 2067/96), e a Convenção Interamericana sobre a Eficácia Extraterritorial das 

Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros de Montevidéu, de 197922 (promulgado, no Brasil, 

pelo Decreto nº 2411/97). 

(Puderem ser isoladas das que não foram submetidas à arbitragem, poder-se-á dar 

reconhecimento e execução às primeiras; ou d) que a constituição do tribunal arbitral ou o 

processo arbitral não se ajustaram ao acordo celebrado entre as partes ou, na falta de tal 

acordo, que a constituição do tribunal arbitral ou o processo arbitral não se ajustou à lei 

do Estado onde se efetuou a arbitragem; ou e) que a sentença não é ainda obrigatória para as 

partes, ou foi anulada ou suspensa por uma autoridade competente do Estado em que, ou de 

conformidade com cuja lei, foi proferida essa sentença. 

Poder-se-á também denegar o reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral, se a 

autoridade competente do Estado em que se pedir o reconhecimento e a execução comprovar: a) 

que, segundo a lei desse Estado, o objeto da divergência não é suscetível de solução por 

meio de arbitragem; ou b) que o reconhecimento ou a execução da sentença seriam contrárias à 

ordem pública do mesmo Estado. Art. 6- Se houver pedido à autoridade competente mencionada 

no Artigo V, parágrafo 1, "e", a anulação ou a suspensão da sentença, a autoridade perante a 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

qual se invocar a referida sentença poderá, se o considerar procedente, adiar a decisão 

sobre a execução da sentença e, a instância da parte que pedir a execução, poderá também 

ordenar à outra parte que dê garantias apropriadas. 21 Artigos de maior relevância para o 

trabalho: Art. 19- O pedido de reconhecimento e execução de sentença e de laudos arbitrais 

por parte das autoridades jurisdicional será tramitado por via de cartas rogatórias e por 

intermédios da Autoridade Central. 

Art. 20- As sentenças e os laudos arbitrais a que se refere o artigo anterior terão eficácia 

extraterritorial nos Estados Partes quando reunirem as seguintes condições: a) que venham 

revestidos das formalidades externas necessárias que sejam considerados autênticos nos 

Estados de origem; b) que estejam, assim como os documentos anexos necessários, devidamente 

traduzidos para o idioma oficial do estado em que se solicita seu reconhecimento e execução; 

c) que emanem de um órgão jurisdicional ou arbitral competente, segundo as normas do Estado 

requerido sobre jurisdição internacional; d) que a parte contra a qual se pretende executar 

a decisão tenha sido devidamente citada e tenha garantido o exercício de seu direito de 

defesa; e) que a decisão tenha força de coisa julgada e/ou executória no Estado em que foi 

ditada; f) que claramente não contrariem os princípios de ordem pública do estado em que se 

solicita seu reconhecimento e/ou execução. 22 Artigos que merecem maiores atenções: 

Art. 2- As sentenças, os laudos arbitrais e as decisões jurisdicionais estrangeiros a que se 

refere o artigo l terão eficácia extraterritorial nos Estados Partes, se reunirem as 

seguintes condições: a) se vierem revestidos das formalidades externas necessárias para que 

sejam considerados autênticos no Estado de onde provenham; b) se a sentença, o laudo e a 

decisão jurisdicional, e os documentos anexos que forem necessários de acordo com esta 

Convenção, estiverem devidamente traduzidos para o idioma oficial do Estado onde devam 

surtir efeito; c) se forem apresentados devidamente legalizados de acordo com a lei do 

Estado onde devam surtir efeito; d) se o juiz ou tribunal sentenciador tiver competência na 

esfera internacional para conhecer do assunto e julgá-lo de acordo com a lei do Estado onde 

devam surtir efeito; Analisando a questão, o Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, citando 

Nádia de Araújo e decisão do Supremo Tribunal Federal, assim resume a questão da execução do 

laudo arbitral estrangeiro: Estabelece o citado Protocolo, denominado Protocolo de Las 

Leñas: a) a garantia do acesso à justiça (art. 3º); b) a vedação ao estabelecimento de 

caução pelos litigantes residentes em outro Estado (art. 4º). 

É dizer, para os litigantes domiciliados nos Estados membros não teria aplicação o disposto 

no art. 835 de CPC, a estabelecer que “o autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora 

do Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda, prestará, nas ações que intentar 

caução suficiente às custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no 

Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento”; c) trâmite das cartas rogatórias 

(arts. 5º e segs.); d) eficácia extraterritorial das sentenças e laudos arbitrais dos 

Estados membros (arts. 19 e 20); e) mecanismos de informação e consultas entre as 

autoridades centrais, criadas para responder pelo trâmite dos procedimentos (arts. 28 a 31). 

(...) Dando aplicação a essas normas, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Ementa: Sentença 

estrangeira: 

Protocolo de Las Leñas: homologação mediante carta rogatória. O Protocolo de Las Leñas e) se 

o demandado tiver sido notificado ou citado na devida forma legal de maneira 

substancialmente equivalente àquela admitida pela lei do Estado onde a sentença, laudo e 
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decisão jurisdicional devam surtir efeito; f) se tiver assegurada a defesa das partes; g) se 

tiverem o caráter de executáveis ou, conforme o caso, se tiverem passado em julgado no 

Estado em que houverem sido proferidas; h) se não contrariarem manifestamente os princípios 

e as leis de ordem pública no Estado em que se pedir o reconhecimento ou o cumprimento. Art. 

3- Os documentos de comprovação indispensáveis para solicitar o cumprimento das sentenças, 

laudos e decisões jurisdicionais são os seguintes: a) cópia autenticada da sentença, laudo 

ou decisão jurisdicional; b) cópia autenticada das peças necessárias para provar que foi 

dado cumprimento às alíneas e e f do artigo anterior; c) cópia autenticada do ato que 

declarar que a sentença ou o laudo tem o caráter de executável ou força de coisa julgada. 

(“Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em matéria Civil, Comercial, 

Trabalhista, Administrativa” entre os países do Mercosul) não afetou a exigência de que 

qualquer sentença estrangeira – a qual deva equiparar-se a decisão interlocutória 

concessiva de medida cautelar – para tornar-se exequível no Brasil, há de ser previamente 

submetida à homologação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta `admissão de seu 

reconhecimento incidente, no foro brasileiro, pelo juízo a que se requeira a execução; 

Inovou, entretanto, a convenção internacional referida, ao prescrever, no art. 19, que a 

homologação (dito reconhecimento) de sentença provinda dos estados partes se faça mediante 

rogatória, o que importa admitir a iniciativa da autoridade judiciária competente do foro de 

origem e que o executor se defira independentemente da citação do requerido, sem prejuízo da 

posterior manifestação do requerido, por meio de agravo à decisão concessiva ou de embargos 

ao seu cumprimento.”(CR 7613(AgR), Argentina, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 

Plenário, 03/04/97, DJ de 09/05/97) Bem acentua Nádia de Araújo: 

Há um caminho novo, mais direto, para o reconhecimento de decisões provenientes, tão 

somente, dos países integrantes do Mercosul. Criou o protocolo uma nova maneira facilitada 

de homologação, já que por rogatória. Agora, há dois tipos de homologação: um, para os 

países do Mercosul, que podem mandar a sentença diretamente e obter o executor na própria 

carta rogatória; e o outro, da forma tradicional. Isto significa a criação de um canal mais 

célere para as decisões provenientes dos países membros.”(Mecanismo de solução de 

conflitos. In: A agenta política e institucional do Mercosul. Fundação Konrad Adenauer, 

1997, n 14, p. 159.) 23 4) PROTOCOLO DE OLIVOS Em 18 de fevereiro de 2002, foi firmado, na 

cidade Argentina de Olivos, o novo Protocolo de Solução de Controvérsias no Mercosul, que 

derroga expressamente o Protocolo de Brasília, o qual, conforme previsto, teria duração 

temporária. 

O presente protocolo tem por finalidade regulamentar a resolução das controvérsias que 

surjam entre os Estados-partes relacionados com a interpretação, a aplicação ou o não 

cumprimento das normas do Mercosul. Antes de tudo, as partes tentarão resolver os conflitos 

de interesses através de negociações diretas. Se elas não alcançarem seus objetivos, 

qualquer das partes na controvérsia poderá dar início diretamente à arbitragem. Mas, antes 

da questão ser resolvida pela arbitragem, mediante acordo entre os Estados partes, poderão 

submeter à controvérsia à consideração do Grupo Mercado Comum, que formulará recomendações, 

visando à solução da divergência. Não surtindo efeito as tentativas anteriores, qualquer dos 

Estados partes poderá comunicar à Secretaria Administrativa do Mercosul sua decisão de 

recorrer à arbitragem. Neste caso, a Secretaria comunicará de imediato, o ocorrido ao outro 

ou aos outros Estados envolvidos na controvérsia, bem como ao Grupo Mercado Comum. O 

procedimento arbitral tramitará ante um Tribunal Ad Hoc composto por três árbitros (art. 10, 
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1). 23 1º Seminário Internacional sobre Direito Arbitral. Belo Horizonte: Câmara de 

Arbitragem de Minas Gerais, 2003, pp. 22-24. Os Estados-partes designarão seus 

representantes e assessores, caso necessário, para a defesa de seus direitos. O objeto da 

controvérsia ficará determinado pela petição inicial e pela resposta apresentada pelas 

partes. O tribunal arbitral Ad Hoc poderá, por solicitação da parte interessada, e na medida 

em que existam presunções fundamentadas de que a manutenção da situação poderá ocasionar 

danos graves e irreparáveis a uma das partes, ditar as medidas provisórias que considere 

apropriadas para prevenir tais danos (art. 15). 

Também o Conselho do Mercado Comum poderá estabelecer procedimentos especiais para atender a 

casos excepcionais de urgência que possam ocasionar danos irreparáveis às partes (art. 24). 

Da decisão do tribunal arbitral, caberá recurso ao Tribunal Permanente de Revisão em prazo 

não superior a quinze dias a partir da notificação do laudo arbitral. 

O recurso estará limitado a questões de direitos tratadas na controvérsia e às 

interpretações jurídicas desenvolvidas no laudo de tribunal arbitral ad hoc (art. 17, 2). 

Não caberá recurso o laudo arbitral emitido com base nos princípios ex aequo et bono. Quando 

o litígio envolver dois Estados, o Tribunal Permanente de Revisão será composto de três 

árbitros. Dois serão nacionais de cada parte na disputa e o terceiro, designado presidente, 

o será mediante sorteio. Quando a controvérsia envolver mais de dois Estados, o Tribunal 

deverá se integrar por cinco árbitros (art. 20. Interposto o recurso de revisão, a outra 

parte na controvérsia terá um prazo de quinze dias para contestar tal recurso. 

A sentença do Tribunal Permanente de Revisão será definitiva e prevalecerá sobre a do 

Tribunal Arbitral. As partes, após a negociação direta, poderão acordar e resolver 

diretamente o litígio no Tribunal Permanente de Revisão. Nessas condições, a sentença será 

obrigatória e não estará sujeita a recurso de revisão; com relação às partes, terão força de 

coisa julgada. Os laudos do tribunal arbitral ad hoc e do Tribunal Permanente de Revisão 

serão fundamentados e assinados pelos árbitros, sendo adotados por maioria. 

Sendo dissidente o voto do árbitro, ele não poderá fundamentar pela permanência confidencial 

da votação.. Os laudos deverão ser cumpridos na forma e pelo alcance com que foram emitidos. 

A adoção de mediadas compensatórias não exime o Estado de sua obrigação de cumprir o laudo 

(art.27). Após a prolação da sentença arbitral, qualquer das partes poderá requerer 

esclarecimentos e a forma como deverá cumprir a decisão. O Estado beneficiado pelo laudo, se 

entender que as medidas adotadas não são suficientes, poderá requerer ao órgão prolator da 

decisão uma revisão do cumprimento. Se uma das partes não cumprir total ou parcialmente o 

laudo, a outra parte poderá aplicar medidas compensatórias temporárias, tais como a 

suspensão de concessões ou demais obrigações equivalentes, com vistas a obter o cumprimento 

do laudo. Caso o Estado obrigado a cumprir o laudo considerar excessivas as medidas 

compensatórias adotadas, poderá solicitar ao tribunal que proferiu a decisão, que se 

pronuncie a respeito. 

E o Estado deverá adequar as medidas compensatórias à decisão desse tribunal. Welber Barral, 

analisando o Protocolo de Olivos, prevê as seguintes fases: a) negociações diretas entre os 

Estados-partes; b) 
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intervenção do Grupo Mercado comum, não obrigatória e dependente da solicitação de um Estado 

Parte; c) arbitragem ad hoc, por três árbitros; d) recurso, não obrigatório, perante um 

Tribunal Permanente de Revisão; e) recurso de esclarecimento, visando a elucidar eventual 

ponto obscuro do laudo; f) cumprimento do laudo pelo Estado obrigado; g) revisão do 

cumprimento, a pedido do Estado beneficiado; h) adoção de medidas compensatórias pelo estado 

beneficiado, em caso de não cumprimento do laudo; i) recurso, pelo Estado obrigado, das 

medidas compensatórias aplicadas.24 5) Conclusão Com os Protocolos de Bueno Aires e de 

Olivos, o sistema de soluções de conflitos no Mercosul ficou regulamentado, tendo formatos 

diferentes dependendo das partes envolvidas. No âmbito estatal, utiliza-se o Protocolo de 

Olivos, de 2002. 

Do ponto de vista dos operadores privados o Protocolo de Buenos Aires, de 1998. 

Nada, contudo, impede a utilização do Poder Judiciário para resolver os conflitos. 

Possivelmente, na próxima fase do Mercosul, como ocorreu na Comunidade Européia, com a 

adoção da supra nacionalidade será criado os tribunais internacionais que substituirá o 

sistema arbitral para as solução de controvérsias. 

Bibliografia 24 1º Seminário Internacional sobre Direito Arbitral. Belo Horizonte: Câmara de 

Arbitragem de Minas Gerais, 2003, p. 396. ANCEL, Marc. Utilidade e Métodos do Direito 

Comparado. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1980. ARAÚJO, Nádia de. Mecanismo de 

Solução de Conflitos. In: A agenda política e institucional do Mercosul. Fundação Konrad 

Adenauer, 1997. LEE, João Bosco. O Problema do Direito Aplicável ao Mérito do Litígio na 

Arbitragem Comercial Internacional. Estudos do Direito do Seguro. São Paulo: Max Limonad, 

2001. LOBO, Carlos Augusto da Silveira. 
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ART.1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1.º A administração publica direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

..§ 1.º acrescido pela lei 13.129 de25/05/2015 

§ 2.º A autoridade ou órgão competente da convenção de arbitragem é a mesma para realização 

de acordos ou transações. 

..§ 2.º acrescido pela lei 13.129 de25/05/2015. 

ART. 2.º A arbitragem poderá ser direito ou de equidade, a critério das partes. 

§ 1.º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na 

arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem publica. 

§ 2.º poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos 

princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comercio. 

..§3.º A arbitragem que envolva administração pública será sempre de direito e respeitará o 

principio da publicidade.   

.§ 3.º acrescido pela lei 13.129 de25/05/2015. 

Capitulo II 

DA CONVEÇÃO DE ARBITRAGEM   E SEUS EFEITOS 

ART.3.º As partes interessada podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral 

mediante convenção de arbitragem, assim entendida a clausula compromissória e o compromisso 

arbitral. 

Sobre contratos relativos aos financiamentos imobiliários em geral, vide lei número 

9514/20/11/1997, artigo 34. 

ART.4.º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter a arbitragem, os litígios que possam vir a surgir,relativamente a 

tal contrato. 

 § 1.º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inscrita no 

próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 
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 § 2.º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se aderente tomar 

a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, 

desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto 

especialmente para essa cláusula. 

..A lei n. 1312925-05-2015 propôs nova redação para esse §2º,bem como o acréscimo dos §§ 3.º 

e 4º para este artigo. Todavia teve seu texto vetado 

Os textos vetados diziam § 2º Nos contratos de adesão, a clausula compromissória só terá 

eficácia se for redigida em negrito ou em documento apartado § 3.º Na relação de consumo 

estabelecida por meio de contrato de adesão a clausula   compromissória só terá eficácia se 

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua 

instituição § 4.º Desde que o empregado ocupe ou venha a ocupar cargo ou função de 

administrador ou de diretor nos estatutário, nos contratos individuais de trabalho poderá 

ser pactuada clausula compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa 

de instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua instituição”.  

ART. 5.º   Reportado as partes, na clausula compromissória às regras de algum órgão arbitral 

institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo 

com tais regras, podendo igualmente, as partes estabelecer na própria clausula, ou em outro 

documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. 

ART. 6.º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a partes 

interessada manifestará à outra parte sua intenção da dar início à arbitragem, por via 

postal ou outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento convocado-

a para, em dia hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou,ou comparecendo, recusar-se a firmar 

o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda a demanda de que trata o art. 

7.º desta lei perante órgão do Poder judiciário a que, originariamente,tocaria o julgamento 

da causa. 

ART. 7.º Existindo clausula compromissória e havendo resistência quando à instituição da 

arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em 

juiz a fim de lavrar-se o compromisso, designado o juiz audiência especial para tal fim. 

§ 1.º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o 

documento que contiver a clausula  compromissória. 

§ 2.º Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentara, previamente, a conciliação acerca 

do litígio. 

Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de comum acordo, do 

compromisso arbitral. 
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§ 3.º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz após ouvir o 

réu. Sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as 

disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos arts. 10e 21,§ 2.º, desta 

lei. 

§ 4.º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao 

juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito,podendo nomear arbitro único para solução do 

litígio. 

§ 5.º A ausência do autor, sem justo motivo, á audiência designada para a lavratura do 

compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

§ 6.º Não comparecendo o réu à audiência caberá ao juiz, juiz ouvido o autor, estatuir a 

respeito do conteúdo do compromisso nomeando arbitro único. 

§ 7.º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. 

ART. 8.º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, 

de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 

compromissória. 

Parágrafo único. Caberá ao arbitro decidir de oficio, ou por provocação das partes, as 

questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato 

que contenha a cláusula compromissória. 

ART. 9.º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio 

à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

§ 1.º O compromisso arbitral judicial celebrar –se -à por termo nos autos, perante o juízo 

ou tribunal onde tem causo a demanda. 

§ 2.º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado 

por duas testemunhas, ou por instrumento publico. 

ART. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral. 

I- O nome,  profissão, estado civil e domicilio das partes. 

II- O nome, profissão, e domicilio do árbitro ou dos árbitros   ou, se for caso, a 

identificação da entidade à qual as partes delegaram as indicação de árbitros. 

III-     A matéria que será  objeto da arbitragem; e 

IV- O lugar em que será proferida a sentença arbitral. 

ART. 11. Poderá ainda, o compromisso arbitral conter. 

I- Local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 

II- A autorização para que o arbitro ou os árbitros jungem por equidade, se assim 

for convencionado pelas partes. 
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III- O prazo para apresentação da sentença arbitral; 

IV- A indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, 

quando assim convencionarem as partes; 

V- A declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas 

com a arbitragem; e 

VI- A fixação dos honorários do arbitro, ou dos árbitros.     

Parágrafo único. Fixado as partes o honorário dos arbitro, ou dos árbitros, no 

compromisso arbitral, este constituirá titulo executivo extrajudicial; não 

havendo tal estipulação, o arbitro requererá ao órgão do poder judiciário que 

seria competente para julgar, originalmente, a causa que os fixe por sentença. 

ART.12. Extingue-se o compromisso arbitral; 

I- Escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde 

que os patês tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto; 

II- Falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos 

árbitros, desde que as partes declaram, expressamente, não aceitar 

substituto; e 

III- Tendo expirado o prazo a que se refere o art 11 inciso III, desde que a 

parte interessada tenha notificada o arbitro, ou o presidente do 

tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolação, 

e apresentação da sentença arbitral. 

                   Capitulo III 

                          Dos árbitros 

ART.13. pode ser arbitro qualquer pessoa capas e que tenha a confiança das 

partes. 

§ 1.º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em numero impar, podendo 

nomear, também os respectivos suplentes. 

§ 2.º quando as partes nomearem árbitros em números pares, estes estão 

autorizados, desde logo, a nomear mais um arbitro. Não havendo acordo, 

requererão as partes ao órgão do poder judiciário a que tocaria, originalmente, 

o julgamento da causa a nomeação do arbitro, aplicável, no que couber o 

procedimento previsto no art 7.º desta lei.      

§ 3.º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos 

árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 

especializada. 

§ 4.º As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do 

regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limita 
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a escolha do arbitro único. Coárbitro   ou presidente do tribunal á respectiva 

lista de árbitros, autorizada o controle da escolha pelos órgão competente da 

instituição,sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, devera ser 

observado o que dispuser o regulamento aplicável. 

..§ 4.º com redação determinado pela lei n 13.129 de 26-05-2015 

§ 5.º o arbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um 

secretario, que poderá ser um dos árbitros. 

§ 6.º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, 

independência, competência, diligencia e discrição. 

§ 7.º poderá o árbitro ou tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento 

de verbas para despesas e diligencias que julgar necessárias. 

ART.14.Estão impedido de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as 

partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que 

caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, 

no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no 

código de processo civil. 

§ 1.º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro tem o dever, de revelar, 

antes da aceitação da função, qualquer fato que denote duvida justificada quando 

à sua imparcialidade e independência. 

§ 2.º O arbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua 

nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, 

quando: 

a) Não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) O motivo para a recusa do arbitro for conhecido posteriormente à sua 

nomeação. 

            ART.15. A parte interessada em argüir a recusa do arbitro apresentará, nos 

termos do art. 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou presidente do tribunal 

arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as suas provas pertinentes. 

Parágrafo único. Acolhida exceção, será afastado o árbitro  suspeito ou impedido, que será 

substituído, na forma do art. 16 desta lei. 

ART.16. Se o arbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a 

falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu 

lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 
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§ 1.º Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão 

arbitral institucional ou entidade especializada se as partes as tiverem invocado na 

convenção de arbitragem. 

§ 2.º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a 

nomeação de o árbitro ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no 

art. 7º  desta lei, a menos que as partes tenham declarado expressamente, na convenção de 

arbitragem, não aceitar substituto. 

ART. 17 Os árbitro, quando no exercício de suas funções ou em razão delas,ficam equiparados 

aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

ART. 18 O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeito, a 

recurso ou a homologação pelo poder judiciário. 

                      Capitulo IV 

                     Do procedimento arbitral 

ART.19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for 

único ou por todos, se forem vários. 

§ 1.º instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou tribunal arbitral há necessidade de 

explicitar questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado, justamente com as 

partes, adendo firmado por todo, que passará a fazer parte integrante da convenção de 

arbitragem. 

..parágrafo único renumerado pela lei nº 13129, de 26-05-2015 

§ 2.º A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo á data do 

requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. 

.. acrescentado pela lei nº 13129 de 25-05-2015 

ART.20. A parte que pretender argüir questões relativas à competência, suspensão ou 

impedimento do arbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da 

convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tive de se manifestar, 

após a instituição da arbitragem. 

§ 1.º Acolhida a argüição de suspensão ou impedimento, será o árbitro substituído nos termos 

do art. 16 desta lei, reconhecida a competência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como 

a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes remetidas 

ao órgão do poder judiciário competente para julgar a causa. 

§ 2.º Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo 

de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do poder  judiciário competente, quando da 

eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta lei. 
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ART.21 A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção da 

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

especializada, facultando-se ainda, às partes delegar ao próprio arbitro. Ou ao tribunal 

arbitral, regular o procedimento. 

§ 1.º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao arbitro ou tribunal arbitral 

discipliná-lo. 

§ 2.º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da 

igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

§ 3.º As partes poderão postular por intermédio de advogado. Respeito, sempre, a faculdade 

de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4.º competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no inicio do procedimento, tentar a 

conciliação das partes, aplicando-se, no que couber o art. 28 desta lei. 

ART.22 Poderá o arbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realização de pericias ou outras provas que julgar necessárias, 

mediante requerimento das partes ou de oficio. 

§ 1.º O depoimento das partes e das testemunhas será tomada em local, dia e hora previamente 

comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a  seu rogo, e 

pelos árbitros. 

§ 2.º Em caso de desatendimento, sem justa causa,da convocação para prestar depoimento 

pessoal árbitro ou tribunal arbitral levará em consideração ou comportamento da parte 

faltosa, ao proferir sua sentença, se a ausência for de testemunha, nas mesmas 

circunstancias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral  requerer à autoridade 

judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de 

arbitragem. 

§ 3.º A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 

§ 4.º (Revogado pela lei n. 13.129, de 26-05-2015) 

§ 5.º Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituto fica a critério 

de o substituto repetir as provas já produzidas. 

                       Capitulo IV-A 

      DAS TUTELAS CALTELARES E DE URGENCIA           

  

 

    ..Capitulo IV-A acrescentado pela lei nº 13.129 de 26.05.2015 
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      ART.22-A Antes de instituída a arbitragem as partes poderão recorrer ao poder 

judiciário para a concessão de medida cautelar de urgência. 

..Caput acrescentado pela lei nº13.129 de 26-05-2015 

Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada 

não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30(trinta) dias, contando da data de 

efetivação da respectiva decisão. 

..Parágrafo único acrescentado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

ART.22-B Instituído a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida 

cautelar ou de urgência concedida pelo poder judiciário. 

.. Caput   acrescentado pela lei n] 13.129 de 25-05-2015    

     Parágrafo único  Estando já   instituída á arbitragem, medida cautelar ou de urgência 

será requerida diretamente aos árbitros. 

Parágrafo único acrescentado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015  

                    Capitulo IV-B 

                      DA CARTA ARBITRAL 

..Capitulo IV-B acrescentado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

ART.22-C O árbitro ou tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que órgão 

jurisdicional nacional pratique ou determine o comprimento, na área de sua competência 

territorial, de ato solicitado pelo árbitro. 

..caput acrescentado pela lei de 13.129 de 26-05-2015  

Parágrafo único. No comprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde 

que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. 

Parágrafo único acrescentado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

                                 Capitulo V 

                     DA SENTENÇA ARBITRAL 

ART.23 a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido 

convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contando da 

instituição da arbitragem ou da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 

§ 1.º Os árbitro poderão proferir sentença parcial. 

..§ 1º acrescentado pela lei nº 13.129.de 26-05-2015  
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§ 2.º As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a 

sentença final. 

..parágrafo único renumerado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

ART. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. 

§ 1.º Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver 

acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2.º O arbitro que divergir da maioria poderá querendo, declarar seu voto em separado. 

ART.25. (revogado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015  

ART.26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. 

I- O relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 

II- Os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões  de fato e de 

direito, mencionando-se expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; 

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

submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão; e 

IV- A data e lugar em que foi proferida. 

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. 

Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não 

poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

ART.27. A sentença arbitral decidira sobre a responsabilidade das partes acerca das 

custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-

fé, se for o caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver. 

ART.28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quando ao litígio, o 

árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar  tal fato mediante 

sentença arbitral, que conterá os requisitos do art. 26 desta lei. 

ART.29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro, 

ou o presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal 

ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda 

entregando-a diretamente às partes, mediante recibo. 

ART.30. No prazo de 5(cinco) dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência 

pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte 

interessado, mediante comunicação à  outra parte, poderá solicitar,  ao arbitro ou ao  

tribunal arbitral que: 

.. caput com redação determinada pela lei nº 13.129, de 26-05-2015. 

I- Corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

II- Esclareça alguma obscuridade, duvida ou contradição da sentença arbitral, ou se 

pronuncie sobre  ponto omitido do qual devia manifestar-se a decisão. 

Parágrafo único. O arbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de dez (dez) dias ou 

em prazo acordado com as partes aditará a sentença arbitral e notificara as partes, na 

forma do art. 29. 

..Parágrafo único com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 

ART.31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos 

da sentença proferida pelos órgãos do poder judiciário e, sendo condenatória, constitui 

titulo executivo. 

ART.32. É multa a sentença arbitral se: 

I- For nula convenção de arbitragem; 

   .. inciso I com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 

II- Emanou de quem não podia ser arbitro; 

III- Não contiver os requisitos do art. 26 desta lei; 

IV- For proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

V- Revogado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 

VI- Comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 

VII- Proferida fora do prazo, respeitando o disposto no art. 12,III, desta lei;e 

VIII- Forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta lei. 

ART.33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do poder judiciário competente a 

declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta lei. 

..caput com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015            

§ 1º A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, 

seguirá as regra do procedimento comum, previstas na lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973(código processo civil), e deverá ser proposta no prazo de ate 90(noventa) dias após 

o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do 

pedido de esclarecimentos. 

..§ 1.º com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015.   

.. Art. 42  novo CPC lei nº 13.105 de 26-03-2015. 

§ 2.º A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença 

arbitral, nos casos do art. 32, e determinará se for o caso, que o arbitro ou o tribunal 

profira nova sentença arbitral. 

..§ 2.º com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 
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§ 3.º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá se requerida na 

impugnação ao comprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 seguintes do código 

processo civil, se houver execução judicial. 

..§ 3.º Com redação determinada pela lei 13.105 de 16-03-2015, em vigor um ano após a 

publicação- DOU de 17-03-2015. 

.. A lei nº 13.129, de 26-05-2015 em vigor 60 dias após a publicação (DOU de 7-7-2015), 

alterou a redação deste artigo. 

§ 3.º A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante 

impugnação, conforme o art. 275-L e seguintes da lei n.5.869, de11 de janeiro de 1973 

(código de processo civil),se houver execução judicial” 

§ 4.º A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a protelação da 

sentença, arbitral complementar, se árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à 

arbitragem. 

                      Capitulo VI 

DO RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE SENTANÇAS ARBITRAIS ESTRAGEIRAS 

. O Decreto n.º 4311 de 23-07-2002, promulga a Convenção sobre o Reconhecimento e a 

Execução de Sentença Arbitral Estrangeira. 

ART.34 A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua 

ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida 

fora do território nacional. 

ART.35 Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está 

sujeito, unicamente, á homologação do Superior tribunal de justiça. 

.. Artigo com redação determinada pela lei 13.129, de 26-05-2015. 

ART.36 Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira, no que couber, o disposto nos arts.483 e484 do código de processo civil. 

ART.37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte 

interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o 

art. 282 do código processo civil, e ser instruída, necessariamente, com: 

I- O original da sentença arbitral ou uma copia devidamente certificado, autêntica 

pelo consulado do brasileiro e acompanhada de tradução oficial; 

II- O original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, 

acompanhada de uma tradução oficial. 
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ART. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de 

sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: 

I- As partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 

II- A convenção de arbitragem não era valida segunda a lei à qual as partes a 

submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da lei do pais onde a sentença 

arbitral foi proferida; 

III- Não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou 

tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla 

defesa. 

IV- A sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e 

não foi possível esperar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 

V- A instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou 

clausula compromissória; 

VI- A sentença arbitral não se tenha, ainda tornado obrigatória para as partes, 

tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial dos pais 

onde a sentença arbitral foi protelada. 

ART. 39. A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral 

estrangeira também será denegada se o Superior tribunal de justiça constatar que: 

.. caput com redação determinada pela lei 13.129, de 26-05-2015  

        

I- Segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido 

por arbitragem; 

II- A decisão ofende a ordem pública nacional. 

Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da 

citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem 

ou da lei processual do pais onde se realizou a arbitragem, admitindo-se inclusive, a 

citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira 

tempo hábil para o exercício do direito de defesa. 

ART.40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira por vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez 

sanados os vícios apresentados. 

                       Capitulo VII 

                         DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.41. Os arts. 267, inciso VIII; 301, inciso IX; e 584  inciso III; do código de processo 

civil passam a ter a seguinte redação: 

ART 267............................................................. 
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VII- “Pela convenção arbitragem;”         

ART 301.......................................................... 

IX “Convenção de arbitragem;” 

ART 584.......................................................... 

III- “A sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de 

conciliação;”   

.. Alteração  do inciso III do art. 584 prejudica em face da nova redação determinada 

pela lei nº 10.358; de 27-12-2001. 

ART. 42. O art. 520 do código de processo civil passa a ter mais um inciso, com a 

seguinte redação: 

ART 520......................................................... 

V- Julgar procedente o pedido de instrução de arbitragem”. 

ART. 43. Esta lei entrara em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 

ART. 44. Ficam revogados os arts. 1.037  a 1.048 da lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916, 

código de processo civil brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da lei nº 5.869 de  11 de 

janeiro de 1973, código processo civil; e demais disposições em contrário. 

.. A lei nº 3.071, de 1º-1- 1916, foi revogada pela lei nº 10.406, de 10-1-2002-cc 

Brasília, 23 de setembro de 1996; 175.º da independência e 108.º da Republica. 

 

                            Fernando Henrique Cardoso  

      

 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

LEI MODELO DA UNCITRAL SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL, de 21.06.1985 

 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo I  

Campo de Aplicação 

1 - A presente Lei aplica-se à arbitragem comercial internacional; ela não contende com 

qualquer acordo multilateral ou bilateral a que o presente Estado se encontra vinculado. 

2 - As disposições da presente Lei, à exceção dos arts. 8, 9, 35 e 36, só se aplicam se o 

lugar da arbitragem estiver situado no território do presente Estado.  

3 - Uma arbitragem é internacional se: 

a) as partes numa convenção de arbitragem tiverem, no momento da conclusão desta Convenção, 

o seu estabelecimento em Estados diferentes; ou  

b) um dos lugares a seguir referidos estiver situado fora do Estado no qual as partes têm o 

seu estabelecimento:  

I) o lugar da arbitragem, se estiver fixado na convenção de arbitragem ou for determinável 

de acordo com esta;  

II) qualquer lugar onde deva ser executada uma parte substancial das obrigações resultantes 

da relação comercial ou o lugar com o qual o objeto do litígio se ache mais estreitamente 

conexo; ou  

c) as partes tiverem convencionado expressamente que o objeto da convenção da arbitragem tem 

conexões com mais de um país.  

4 - Para fins do § 3 do presente artigo: 

a) se uma parte tiver mais de estabelecimento, o estabelecimento a tomar em consideração é 

aquele que tem a relação mais estreita com a convenção de arbitragem; 

b) se uma parte não tiver estabelecimento, revela para este efeito a sua residência 

habitual.  

5 - A presente Lei não contende com qualquer outra Lei do presente Estado em virtude da qual 

certos litígios não possam ser submetidos à arbitragem ou apenas o possam ser por aplicação 

diferentes das da presente Lei. 
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Artigo II  

Definições e Regras de Interpretação 

Para os fins da presente Lei: 

a) O termo “arbitragem” designa toda e qualquer arbitragem, quer a sua organização seja ou 

não confiada a uma instituição permanente de arbitragem; 

b) A expressão “tribunal arbitral” designa um árbitro único ou um grupo de árbitros; 

c) O termo tribunal designa um organismo ou órgão do sistema judiciário de um Estado; 

d) Quando uma disposição da presente Lei, com exceção do art. 28, deixa às partes a 

liberdade de decidir uma certa questão, esta liberdade compreende o direito de as partes 

autorizarem um terceiro, aí incluída uma instituição, a decidir essa questão; 

e) Quando uma disposição da presente Lei se refere ao fato de as partes terem convencionado 

ou poderem vir a chegar a acordo a respeito de certa questão, ou de qualquer outra maneira 

se refere a uma acordo das partes, tal acordo engloba qualquer regulamento de arbitragem aí 

referido; 

f) Quando uma disposição da presente Lei, com exceção do art. 25, alínea a, e do art. 32, § 

2, alínea a, se refere a um pedido, esta disposição aplica-se igualmente a um pedido 

reconvencional, e quando ela se refere a alegações de defesa, aplica-se igualmente às 

alegação de defesa relativas a um pedido reconvencional. 

Artigo 3 

Recepção de Comunicações Escritas 

1 - Salvo convenção das partes em contrário, 

a) considera-se recebida qualquer comunicação escrita se ela foi entregue quer à pessoa do 

destinatário, quer no seu estabelecimento, na sua residência habitual ou no seu endereço 

postal; se nenhum destes locais puder ser encontrada após uma indagação razoável, considera-

se recebida uma comunicação escrita se ela foi enviada para o estabelecimento, residência 

habitual ou endereço posta do destinatário por último conhecidos, através de carta 

registrada ou de qualquer outro meio que prove que se procurou fazer a entrega; 

b) a comunicação considera-se recebida no dia em que assim for entregue.  

2 - As disposições do presente artigo não se aplicam às comunicações feitas no âmbito de 

processos judiciais. 
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Artigo 4 

Renúncia ao Direito de Oposição 

Considera-se que renunciou ao seu direito de oposição qualquer parte que, embora sabendo que 

uma das disposições da presente Lei que as partes podem derrogar ou qualquer condição 

enunciada na convenção de arbitragem não foi respeitada, prossegue apesar disso a arbitragem 

sem deduzir oposição de imediato, ou, se estiver previsto um prazo para este efeito, no 

referido prazo. 

Artigo 5 

Âmbito de Intervenção dos Tribunais 

Em todas as questões regidas pela presente Lei, os tribunais só podem intervir nos casos que 

esta o prevê. 

Artigo 6 

Tribunal ou Outra Autoridade Encarregada de Certas Funções de Assistência e de Controle no 

Quadro da Arbitragem 

As funções mencionadas nos arts. 11, § § 3 e 4, 13, § 3, 14, 16, § 3, e 34, § 2, são 

confiadas ... (cada Estado, ao adotar a Lei – Modelo, indica o tribunal, os tribunais ou, 

para os casos em que esta lei o admitir, uma outra autoridade competente para desempenhar 

essas funções.)  

CAPÍTULO II 

CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 

Artigo 7 

Definição e Forma da Convenção de Arbitragem 

1 - “Convenção de arbitragem” é uma convenção pela qual as partes decidem submeter à 

arbitragem todos ou alguns dos litígios surgidos ou a surgir entre elas com respeito a uma 

determinada relação jurídica, contratual ou extracontratual. Uma convenção de arbitragem 

pode revestir a forma de uma cláusula compromissória num contrato ou a de uma convenção 

autônoma. 

2 - A convenção de arbitragem deve ser reduzida a escrito. Considera-se que uma convenção 

tem forma escrita quando constar de um documento assinado pelas partes ou de uma troca de 

cartas, telex, telegramas ou qualquer outro meio de telecomunicação que prove a sua 

existência, ou ainda da troca de alegações referentes à petição e á contestação na qual a 
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existência de uma tal convenção for alegada por uma parte e não seja contestada pela outra. 

A referência num contrato a um documento que contenha uma cláusula compromissória equivale a 

uma convenção de arbitragem, desde que o referido contrato revista a forma escrita e a 

referência seja feita de tal modo que faça da cláusula uma parte integrante do contrato. 

Artigo 8 

Convenção de Arbitragem e Ações Propostas Quanto ao Fundo do Litígio num Tribunal 

1 - O tribunal no qual foi proposta uma ação relativa a uma questão abrangida por uma 

convenção de arbitragem, se uma das partes o solicitar até o momento em que apresentar as 

suas primeiras alegações quanto ao fundo do litígio, remeterá as partes para a arbitragem, a 

menos que constate que a referida convenção se tronou caduca ou insuscetível de ser 

executada. 

2 - Quando tiver sido proposta num tribunal uma ação referida no § 1 do presente artigo, o 

processo arbitral pode, apesar disso, ser iniciado ou prosseguir, e ser proferida uma 

sentença, enquanto a questão estiver pendente no tribunal. 

Artigo 9 

Convenção de Arbitragem e Medidas Provisórias Tomadas por um Tribunal 

Não é incompatível com uma convenção de arbitragem a solicitação de medidas provisórias ou 

conservatórias feita por uma das partes a um tribunal, antes ou durante o processo arbitral, 

bem como a concessão de tais medidas pelo tribunal. 

CAPÍTULO III 

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL ARBITRAL 

Artigo 10 

Número de Árbitros 

1 - As partes podem determinar livremente o número de árbitros. 

2 - Na falta de tal determinação, os árbitros serão em número de três. 

Artigo 11 

Nomeação de Árbitros 

1 - Ninguém poderá, em razão da sua nacionalidade, ser impedido de exercer funções de 

árbitro, salvo convenção em contrário das partes. 
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2 - As partes podem, por acordo, escolher livremente o processo de nomeação do árbitro ou 

dos árbitros, sem prejuízo das disposições dos §§ 4 e 5 do presente artigo.  

3 - Na falta de um tal acordo, 

 

a) no caso de uma arbitragem com três árbitros, cada uma das partes nomeia um árbitro e dois 

árbitros assim nomeados escolhem o terceiro árbitro; se uma das partes não nomear no prazo 

de trinta dias a contar da recepção de um pedido feito nesse sentido pela outra parte, ou se 

os dois árbitros não se puserem de acordo quanto à escolha do terceiro árbitro dento de 

trinta dias a contar da respectiva designação, a nomeação é feita a pedido de uma das 

partes, pelo tribunal ou outra autoridade referidos no art. 6; 

b) no caso de uma arbitragem com um único árbitro, se as partes não poderem pôr-se de acordo 

sobre a escolha do árbitro, este será nomeado, a pedido de uma das partes, pelo tribunal ou 

outra autoridade referidos no art. 6. 

4 - Quando, durante um processo de nomeação convencionado pelas partes, 

a) uma parte não agir em conformidade com o referido processo, ou  

b) as partes, ou dois árbitros, não puderem chegar a um acordo nos termos do referido 

processo, ou 

c) um terceiro, aí incluída uma instituição, não cumprir uma função que lhe foi confiada, 

qualquer das partes pode pedir ao tribunal ou a outra autoridade referidos no art. 6 que 

tome medida pretendida, a menos que o acordo relativo ao processo de nomeação estipule 

outros meios de assegurar esta nomeação. 

5 - A decisão de uma questão confiada ao tribunal ou outra autoridade referidos no art. 6, 

nos termos dos §§ 3 e 4, do presente artigo, é insuscetível de recurso. Quando nomear um 

árbitro, o tribunal terá em conta as qualificações exigidas a um árbitro pelo acordo das 

partes e tudo aquilo que for relevante para garantir a nomeação de um árbitro independente e 

imparcial e, quando nomear um árbitro único ou um terceiro árbitro, ele terá igualmente em 

consideração o fato de que poderá ser desejável a nomeação de um árbitro de nacionalidade 

diferente da das partes. 

Artigo 12 

Fundamentos de Recusa 

1 - Quando uma pessoa for sondada com vista à sua eventual nomeação como árbitro, ele fará 

notar todas as circunstâncias que possam levantar fundadas dúvidas sobre a sua 

imparcialidade ou independência. A partir da data da sua nomeação e durante todo o processo 
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arbitral, o árbitro fará notar sem demora às partes as referidas circunstâncias, a menos que 

já o tenha feito. 

2 - Um árbitro só pode ser recusado se existirem circunstâncias que possam levantar fundadas 

dúvidas sobre a imparcialidade ou independência, ou se ele não possuir as qualificações que 

as partes convencionaram. Uma parte só pode recusar um árbitro que tiver nomeado ou em cuja 

nomeação tiver participado por uma causa de que apenas tenha tido conhecimento após esta 

nomeação. 

Artigo 13 

Processo de Recusa 

1 - Sem prejuízo das disposições do § 3 do presente artigo, as partes podem, por acordo, 

escolher livremente o processo de recusa do árbitro. 

2 - Na falta de tal acordo, a parte que tiver intenção de recusar um árbitro deverá expor 

por escrito os motivos da recusa ao tribunal arbitral, no prazo de quinze dias a contar da 

data em que teve conhecimento da constituição do tribunal arbitral ou da data em que teve 

conhecimento das circunstâncias referidas no art. 12, § 2. Se o árbitro recusado não se 

demitir das suas funções ou se a outra parte não aceitar a recusa, o tribunal arbitral 

decidirá sobre a recusa.  

3 - Se a recusa não puder ser obtida segundo o processo convencionado pelas partes ou nos 

termos do § 2 do presente artigo, a parte que recusa o árbitro pode, no prazo de trinta dias 

após lhe ter sido comunicada a decisão que rejeita a recusa, pedir ao tribunal ou outra 

autoridade referidos no art. 6 que tome uma decisão sobre a recusa, decisão que será 

insuscetível de recurso; na pendência deste pedido, o tribunal, aí incluído o árbitro 

recusado, pode prosseguir o processo arbitral e proferir uma sentença. 

Artigo 14 

Inação de um Árbitro 

1 - quando um árbitro se encontrar impossibilitado, de direito ou de fato, de cumprir a sua 

missão ou, por outras razões, não se desincumbir das suas num prazo razoável, o seu mandato 

termina se ele se demitir das suas funções ou se as partes convencionarem em lhes pôr fim. 

No caso de subsistir desacordo quanto a algum destes motivos, qualquer das partes pode pedir 

ao tribunal ou outra autoridade referidos no art. 6 que tome uma decisão sobre a cessação do 

mandato, decisão que será insuscetível de recurso. 
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2 - Se, nos termos deste artigo ou do art. 13, § 2, uma árbitro se demitir das suas funções 

ou se uma das partes aceitar a cessação do mandato de um árbitro, isso não implica o 

reconhecimento dos motivos mencionados no art. 12 § 2, ou no presente artigo. 

Artigo 15 

Nomeação de um árbitro Substituto 

Quando o mandato de um árbitro terminar, nos termos dos arts. 13 e 14, ou quando este se 

demitir das suas funções por qualquer outra razão, ou quando o seu mandato for revogado por 

acordo das partes, ou em qualquer outro caso em que seja posto fim ao seu mandato, será 

nomeado um árbitro substituto, de acordo com as regras aplicadas à nomeação do árbitro 

substituto. 

CAPÍTULO IV 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL 

Artigo 16 

Competência do Tribunal Arbitral para Decidir sobre a sua Própria Competência 

1 - O tribunal arbitral pode decidir sobre a sua própria competência, aí incluída qualquer 

exceção relativa à existência ou à validade da convenção de arbitragem. Para este efeito, 

uma cláusula compromissatória que faça parte de um contrato é considerada como uma convenção 

distinta das outras cláusulas do contrato. A decisão do tribunal arbitral que considere nulo 

o contrato não implica automaticamente a nulidade da cláusula compromissatória. 

2 - A exceção de incompetência do tribunal arbitral pode ser argüida o mais tardar até à 

apresentação das alegações de defesa. O fato de uma parte ter designado um árbitro ou ter 

participado na sua designação, não a priva do direito de argüir esta exceção. A exceção 

baseada no excesso de poderes do tribunal será argüida logo que surja no decurso do processo 

arbitral a questão que se considera exceder esses poderes. O tribunal arbitral pode, em 

ambos os casos, admitir uma exceção argüida após o prazo previsto, se considerar justificada 

a demora. 

3 - O tribunal arbitral pode decidir sobre a exceção referida no § 2 do presente artigo, que 

enquanto questão prévia, quer na sentença sobre o fundo. Se o tribunal arbitral decidir, a 

título de questão prévia, que é competente, qualquer das partes pode, num prazo de trinta 

dias após ter sido avisada desta decisão, pedir ao tribunal referido no art. 6 que tome um 

decisão sobre este ponto, decisão que será insuscetível de recurso; na pendência deste 

pedido, o tribunal arbitral pode prosseguir o processo arbitral e proferir a sentença.  
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Artigo 17 

Poder do Tribunal Arbitral Ordenar Medidas Provisórias 

 

Salvo em convenção em contrário das partes, o tribunal arbitral pode, a pedido de uma 

parte, ordenar a qualquer delas que tome as medidas provisórias ou conservatórias que o 

tribunal arbitral considere necessário tomar em relação ao objeto do litígio. O tribunal 

arbitral pode exigir a qualquer das partes que, em conexão com essas medidas, preste uma 

garantia adequada. 

CAPÍTULO V 

CONDUÇÃO DO PROCESSO ARBITRAL 

Artigo 18 

Igualdade de Tratamento das Partes 

As partes devem ser tratadas em pé de igualdade e devem ser dadas a cada uma delas as 

possibilidades de fazerem valer os seus direitos. 

Artigo 19 

Determinação das Regras de Processo 

1 - Sem prejuízo das disposições da presente Lei, as partes podem, por acordo, escolher 

livremente o processo a seguir pelo tribunal arbitral. 

2 - Na falta de tal acordo, o tribunal arbitral pode, sem prejuízo das disposições da 

presente Lei, conduzir a arbitragem do modo que julgar apropriado. Os poderes conferidos ao 

tribunal arbitral compreendem o de determinar a admissibilidade, pertinência e importância 

de qualquer prova produzida.  

Artigo 20 

Lugar da Arbitragem 

1 - As partes podem decidir livremente sobre o lugar da arbitragem. Na falta de tal decisão, 

este lugar será fixado pelo tribunal arbitral, tendo em conta as circunstâncias do caso, aí 

incluída a conveniência das partes. 

2 - Não obstante as disposições do § 1 do presente artigo, o tribunal arbitral pode, salvo 

convenção das partes em contrário, reunir-se em qualquer lugar que julgue apropriado para 

consultas entre os seus membros, para audição de testemunhas, de peritos ou das partes, ou 

para o exame de mercadorias, outros bens ou documentos.  
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Artigo 21 

Início do Processo Arbitral 

Salvo convenção das partes em contrário, o processo arbitral relativo a um determinado 

litígio começa na data em que o pedido de sujeição deste litígio à arbitragem é recebido 

pelo demandado. 

Artigo 22 

Língua 

1 - As partes podem, por acordo, escolher livremente a língua ou línguas a utilizar no 

processo arbitral. Na falta de um tal acordo, o tribunal arbitral determinará a língua ou 

línguas a utilizar no processo. Este acordo, ou esta determinação, a menos que tenha sido 

especificado de modo diverso, aplicam-se a qualquer declaração escrita de uma das partes, a 

qualquer procedimento oral e a qualquer sentença, decisão ou outra comunicação do tribunal 

arbitral. 

2 - O tribunal arbitral pode ordenar que qualquer peça processual seja acompanhada de uma 

tradução na língua ou línguas convencionadas pelas partes ou escolhidas pelo tribunal 

arbitral. 

Artigo 23 

Articulados do Demandante e do Demandado 

1 - No prazo convencionado pelas partes ou fixados pelo tribunal arbitral, o demandante 

enunciará os fatos que baseiam o seu pedido, os pontos litigiosos e o objeto do pedido e o 

demandado enunciará a sua defesa a propósito destas questões, a menos que outra tenha sido a 

convenção das partes quanto aos elementos a figurar nas alegações. As partes podem fazer 

acompanhar as suas alegações de quaisquer documentos que julguem pertinentes ou nelas 

mencionar documentos ou outros meios de prova que virão apresentar. 

2 - Salvo convenção das partes em contrário, qualquer das partes pode modificar ou completar 

o seu pedido ou a sua defesa no decurso do processo arbitral, a menos que o tribunal 

arbitral considere que não deve autorizar uma tal alteração em razão do atraso com que é 

formulada. 

Artigo 24 

Procedimento Oral e Escrito 
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1 - Salvo convenção das partes em contrário, o tribunal decidirá se o processo deve 

comportar fases orais para a produção da prova ou para a exposição oral dos argumentos, ou 

se o processo deverá ser conduzido na base de documentos ou outros materiais. Contudo, a 

menos que as partes tenham convencionado que não haverá lugar a um tal procedimento, o 

tribunal arbitral organizará um procedimento oral num estádio apropriado do processo 

arbitral, se uma das partes assim o requerer. 

2 - As partes serão notificadas com um antecedência suficiente de todas às audiências e 

reuniões do tribunal arbitral realizadas com finalidade de examinar mercadorias, outros bens 

ou documentos. 

3 - Todas as alegações, documentos ou informações que uma das partes forneça ao tribunal 

devem ser comunicados à outra parte. Deve igualmente ser comunicado às partes qualquer 

relatório ou documento apresentado como prova que possa servir de base à decisão do 

tribunal. 

Artigo 25 

Falta de Cumprimento de uma das Partes 

Salvo convenção das partes em contrário, se, sem invocar impedimento bastante, 

a) o demandante não apresenta o seu pedido em conformidade com o art. 23, § 1, o tribunal 

arbitral porá fim ao processo arbitral: 

b) o demandado não apresenta a sua defesa em conformidade com o art. 23, § 1, o tribunal 

arbitral prosseguirá o processo arbitral sem considerar esta falta em si mesma como uma 

aceitação das alegações do demandante; 

c) uma das partes deixa de comparecer a uma audiência ou de fornecer documentos de prova, o 

tribunal arbitral pode prosseguir o processo e decidir com base nos elementos de prova de 

que disponha. 

Artigo 26 

Perito Nomeado pelo Tribunal 

1 - Salvo convenção das partes em contrário, o tribunal arbitral: 

a) pode nomear um ou mais peritos encarregados de elaborar um relatório sobre pontos 

específicos que o tribunal arbitral determinará; 

b) pode pedir a uma das partes que forneça ap perito todas as informações relevantes ou que 

lhe faculte ou torne acessíveis, para exame, quaisquer documentos, mercadorias ou outros 

bens relevantes. 
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2 - Salvo convenção das partes em contrário, se uma das partes o solicitar ou se o tribunal 

arbitral o julgar necessário, o perito, após apresentação do seu relatório escrito ou oral, 

participará numa audiência em que as partes o podem interrogar e na qual podem fazer 

intervir, na qualidade de testemunhas, peritos que deponham sobre as questões em análise. 

Artigo 27 

Assistência dos Tribunais na Obtenção de Provas 

O tribunal arbitral, ou uma parte com aprovação do tribunal arbitral, pode solicitar 

assistência para obtenção de provas a um tribunal competente do presente Estado. O tribunal 

pode corresponder à solicitação nos limites da sua competência e de acordo com as suas 

próprias regras relativas à obtenção de provas. 

CAPÍTULO VI 

SENTENÇA ARBITRAL E ENCERRAMENTO DO PROCESSO 

Artigo 28 

Regras Aplicáveis ao Fundo da Causa 

1 - O tribunal arbitral decide o litígio de acordo com as regras de direito escolhidas pelas 

partes para serem aplicadas ao fundo da causa. Qualquer designação da lei ou do sistema 

jurídico de um determinado Estado será considerada, salvo indicação expressa em contrário, 

como designado diretamente as regras jurídicas materiais deste Estado e não as suas regras 

de conflito de leis. 

2 - Na falta de uma tal designação pelas partes, o tribunal arbitral aplicará a lei 

designada pela regra de conflitos de lei que ele julgue aplicável na espécie. 

3 - O tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono ou na qualidade de amiable compositeur 

apenas quando as partes a isso expressamente o autorizarem. 

4 - Em qualquer caso, o tribunal arbitral decidirá de acordo com as estipulações do contrato 

e terá em conta os usos do comércio aplicáveis à transação. 

Artigo 29 

Decisão Tomada por Vários Árbitros 

Num processo arbitral com mais de um árbitro, qualquer decisão do tribunal arbitral será 

tomada pela maioria dos seus membros, salvo convenção das partes em contrário. Todavia, as 

questões do processo podem ser decididas por um árbitro presidente, se estiver autorizado 

para o efeito pelas partes ou por todos os membros do tribunal arbitral. 
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Artigo 30 

Decisão por Acordo das Partes 

1 - Se, no decurso do processo arbitral, as partes se puserem de acordo quanto à decisão do 

litígio, o tribunal arbitral porá fim ao processo arbitral e, se as partes lho solicitarem e 

ele não tiver nada a opor, constatará o fato através de uma sentença arbitral proferida nos 

termos acordados pelas partes. 

2 - A sentença proferida nos termos acordados pelas partes será elaborada em conformidade 

com as disposições do art. 31 e mencionará o fato de que se trata de uma sentença. Uma tal 

sentença tem o mesmo estatuto e o mesmo efeito que qualquer outra sentença proferida sobre o 

fundo da causa. 

Artigo 31 

Forma e Conteúdo da Sentença 

1 - A sentença será conduzida e assinada pelo árbitro ou árbitros. No processo arbitral com 

mais de um árbitro, serão suficientes as assinaturas da maioria dos membros do tribunal 

arbitral, desde que seja mencionada a razão da omissão das restantes. 

2 - A sentença será fundamentada, salve se as partes convencionarem que não haverá lugar à 

fundamentação ou se se tratar de uma sentença proferida com base num acordo das partes nos 

termos do art. 30. 

3 - Proferida a sentença, será enviada a cada uma das partes uma cópia assinada pelo árbitro 

ou árbitros, nos termos do § 1 do presente artigo. 

Artigo 32 

Encerramento do Processo 

1 - O processo arbitral termina quando for proferida a sentença definitiva ou quando for 

ordenado o encerramento do processo pelo tribunal arbitral nos termos do § 2 do presente 

artigo. 

2 - O tribunal arbitral ordenará o encerramento do processo arbitral quando: 

a) o demandante retire o seu pedido, a menos que o demandado a tanto se oponha e o tribunal 

arbitral reconheça que este tem um interesse legítimo em que o litígio seja definitivamente 

resolvido; 

b) as partes concordem em encerrar o processo; 
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c) o tribunal arbitral constate que a prossecução do processo se tornou por qualquer ou 

razão, supérflua ou impossível. 

3 - O mandato do tribunal arbitral finda com o encerramento do processo arbitral, sem 

prejuízo das disposições do art. 33 e do § 4 do art. 34. 

Artigo 33 

Ratificação e Interpretação da Sentença e Sentença Adicional 

1 - Nos trinta dias seguintes à recepção da sentença, a menos que as partes tenham 

convencionado outro prazo, 

a) uma das partes pode, notificando a outra, pedir ao tribunal arbitral que retifique no 

texto da sentença qualquer erro de cálculo ou tipográfico ou qualquer erro de natureza 

idêntica; 

b) se as partes assim convencionarem, uma pode, notificando a outra, pedir ao tribunal 

arbitral que interprete um ponto ou passagem precisa da sentença. 

Se o tribunal arbitral considerar o pedido justificado, fará a retificação ou interpretação 

nos trinta dias subseqüentes à recepção do pedido. A interpretação fará parte integrante da 

sentença. 

2 - O tribunal arbitral pode, por sua iniciativa, retificar qualquer erro do tipo referido 

na alínea a do § 1 do presente artigo, nos trinta dias seguintes à data da sentença. 

3 - Salvo convenção das partes em contrário, uma das partes pode, notificando a outra, pedir 

ao tribunal arbitral, nos trinta dias seguintes à recepção da sentença, que profira uma 

sentença adicional sobre certos pontos do pedido expostos no decurso do processo arbitral, 

mas omitidos na sentença. Se julgar o pedido justificando, o tribunal proferirá a sentença 

adicional dentro de sessenta dias. 

4 - O tribunal arbitral pode prolongar, se for necessário, o prazo de que dispõe para 

retificar, interpretar ou completar a sentença, nos termos dos §§ 1 ao 3 do presente artigo. 

5 - As disposições do art. 31 aplicam-se à retificação ou à interpretação da sentença, ou à 

sentença adicional. 

CAPÍTULO VII 

RECURSO DA SENTENCA 

Artigo 34 

O Pedido de Anulação como Recurso Exclusivo da Sentença Arbitral 
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1. O recurso de uma sentença arbitral interposto num tribunal só pode revestir a forma de um 

pedido de anulação, nos termos dos §§ 2 e 3 do presente artigo. 

2. A sentença arbitral só pode ser anulada pelo tribunal referido no art. 6 se 

a) a parte que faz o pedido fornecer a prova de: 

I) que uma parte na convenção de arbitragem referida no art. 7 estava ferida de uma 

incapacidade; ou que a dita convenção não é válida nos termos da lei a que as partes a 

tenham subordinado ou, na falta de qualquer indicação a este propósito, nos termos da lei do 

presente Estado; ou 

II) que ela não foi devidamente informada da nomeação de um árbitro ou do processo arbitral, 

ou lhe foi impossível fazer valer os seus direitos por qualquer outra razão: ou 

III) que a sentença tem por objeto um litígio não referido no compromisso ou não abrangido 

pela previsão da cláusula compromissória, ou que contém decisões que ultrapassam os termos 

do compromisso ou cláusula compromissória, entendendo-se contudo que, se as disposições da 

sentença relativas a questões submetidas à arbitragem, unicamente poderá ser anulada a parte 

da sentença que contenha decisões sobre as questões não submetidas à arbitragem; ou 

IV) que a constituição do tribunal arbitral ou o processo arbitral não estão conformes à 

convenção das partes, a menos que esta convenção contrarie disposição da presente Lei que as 

partes não possam derrogar, ou que, nas falta de uma tal convenção, não estão conformes à 

presente Lei; ou 

b) o tribunal constatar: 

I) que o objeto do litígio não é suscetível de ser decidido por arbitragem nos termos da lei 

do presente Estatuto; ou  

II) que a sentença contraria a ordem pública do presente Estado. 

3. Um pedido de anulação não pode ser apresentado após o decurso de um prazo de três meses a 

contar da data em que a parte que faz este pedido recebeu comunicação da sentença ou, se 

tiver sido feito um pedido nos termos do art.33, a partir da data em que o tribunal tomou a 

decisão sobre este pedido. 

4. Quando lhe for solicitado que anule uma sentença, o tribunal pode, se for caso disso e a 

pedido de uma das partes, suspender o processo de anulação durante o período de tempo que 

ele determinar, a fim de dar ao tribunal arbitral a possibilidade de retomar o processo 

arbitral ou de tomar qualquer outra medida que o tribunal arbitral julgue suscetível da 

anulação. 
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CAPÍTULO VIII 

RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS 

Artigo 35 

Reconhecimento e Execução 

1. A sentença arbitral, independentemente do país em que tenha sido proferida, será 

reconhecida como tendo força obrigatória e, mediante solicitação dirigida por escrito ao 

tribunal competente, será executada, sem prejuízo das disposições do presente artigo e do 

art. 36. 

2. A parte que invocar a sentença ou que pedir a respectiva execução deve fornecer o 

original da sentença devidamente autenticado ou uma cópia certificada conforme, bem como o 

original da convenção de arbitragem referida no art. 7 ou uma cópia certificada conforme. Se 

a dita sentença ou convenção não estiver redigida numa língua oficial do presente Estado, a 

parte fornecerá uma tradução devidamente certificada nesta língua. 

Artigo 36  

Fundamentos de Recusa do Reconhecimento ou da Execução 

1. O reconhecimento ou a execução de uma sentença arbitral, independentemente do país em 

tenha sido proferida, só pode ser recusado: 

a) a pedido da parte contra a qual for invocado, se essa parte fornecer ao tribunal 

competente a que é pedido o reconhecimento ou a execução a prova de: 

I) que uma das partes na convenção de arbitragem referida no art. 7 estava ferida de uma 

capacidade; ou que a dita convenção não é válida nos termos da lei a que as partes a tenham 

subordinado ou, na falta de indicação a este propósito, nos termos da lei do país onde a 

sentença foi proferida; ou 

II) que a parte contra a qual a sentença é invocada não foi devidamente informada da 

nomeação de um árbitro ou do processo arbitral, ou que lhe foi impossível fazer valer os 

seus direitos por qualquer outra razão; ou 

III) que a sentença tem por objeto um litígio não referido no compromisso ou não abrangido 

pela previsão da cláusula compromissória, ou que contém decisões que ultrapassam os termos 

do compromisso ou da cláusula compromissória, entendendo-se contudo que, se as disposições 

da sentença relativas a questões submetidas à arbitragem puderem ser dissociadas das que não 

estiverem submetidas à arbitragem, unicamente poderá ser anulada a parte da sentença que 

contenha decisões sobre as questões não submetidas à arbitragem.  
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IV) que a constituição do tribunal arbitral ou o processo arbitral não estão conformes à 

convenção das partes ou, na falta de tal convenção, à lei do país onde a arbitragem teve 

lugar; ou 

V) que a sentença se não tenha tornado ainda obrigatória para as partes ou tenha sido 

anulada ou suspensa por um tribunal do país no qual, ou em virtude da lei do qual, a 

sentença tenha sido proferida; ou  

b) se o tribunal constatar: 

I) que o objeto do litígio não é suscetível de ser decidido por arbitragem nos termos da lei 

do presente Estado; ou 

II) que o reconhecimento ou a execução da sentença contraria a ordem pública do presente 

Estado. 

2. Se um pedido de anulação ou de suspensão de uma sentença tiver sido apresentado a um 

tribunal referido no § 1, alínea a, sub-alínea v deste artigo, o tribunal ao qual foi pedido 

o reconhecimento execução pode, se o julgar apropriado, adiar a sua decisão e pode também, a 

requerimento da parte que pede o reconhecimento ou a execução da sentença, ordenar á outra 

parte que peste garantias adequadas.  

Tradução de Beat Walter Rechsteiner 

UNCITRAL 

ONU – Organização das Nações Unidas. 
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PODER LEGISLATIVO LEY N° 1.879 DE ARBITRAJE Y MEDIACION. EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: TITULO I DEL ARBITRAJE 

ART.1ª As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1.º A administração publica direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

..§ 1.º acrescido pela lei 13.129 de25/05/2015 

§ 2.º A autoridade ou órgão competente da convenção de arbitragem é a mesma para realização 

de acordos ou transações. 

..§ 2.º acrescido pela lei 13.129 de25/05/2015. 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1°.- Ambito de aplicación. La presente ley se 

aplicará al arbitraje privado, nacional e internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los tratados suscritos y ratificados por la República del Paraguay. Las disposiciones de la 

presente ley se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio 

nacional. Lo dispuesto en los Artículos 11, 20 y 44 al 48 se aplicará aun cuando el lugar 

del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. 

ART. 2.º A arbitragem poderá ser direito ou de equidade, a critério das partes. 

§ 1.º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na 

arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem publica. 

§ 2.º poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos 

princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comercio. 

..§3.º A arbitragem que envolva administração pública será sempre de direito e respeitará o 

principio da publicidade. 

..§ 3.º acrescido pela lei 13.129 de25/05/2015. 

Capitulo II 

DA CONVEÇÃO DE ARBITRAGEM 

E SEUS EFEITOS 

Artículo 2°.- Objeto de arbitraje. Toda cuestión transigible y de contenido patrimonial 

podrá ser sometida a arbitraje siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia 

definitiva firme y ejecutoriada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se 

requiera la intervención del Ministerio Público. El Estado, las entidades descentralizadas, 

las autárquicas y las empresas públicas, así como las municipalidades, podrán someter al 
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arbitraje sus diferencias con los particulares, sean nacionales o extranjeros, siempre que 

surjan de actos jurídicos o contratos regidos por el derecho privado. 

ART.3.º As partes interessada podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral 

mediante convenção de arbitragem, assim entendida a clausula compromissória e o compromisso 

arbitral. 

Sobre os relativos ao financiamento imobiliário em geral, vide lei 9.514,de20-11-1997,art 34 

Artículo 3°.- Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entenderá por: a) Acuerdo 

de arbitraje: el pacto por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas 

controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada 

relación jurídica, sea o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de 

una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente. b) 

Arbitraje: a cualquier procedimiento arbitral, con independencia de que sea o no una 

institución arbitral permanente la que haya de administrarlo. c) Arbitraje internacional: 

aquel en el cual: 1. las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la 

celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en estados diferentes; o 2. el lugar del 

cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar 

con el cual el objeto de litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del 

Estado en el que las partes tienen sus establecimientos. A los efectos de este artículo: i) 

si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento a ser tenido en 

cuenta será el que guarde una relación más LEY Nº 1.879 Hoja N° 2/15 estrecha con el acuerdo 

de arbitraje; ii) si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su 

residencia habitual. d) Tribunal arbitral: el integrado por árbitro o árbitros designados 

por las partes para decidir una controversia. e) Costas: los honorarios del tribunal 

arbitral; los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los árbitros; costos de la 

asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; gastos 

de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, siempre que sean aprobados por el 

tribunal arbitral; costos de representación y asistencia legal de la parte vencedora si las 

partes acordaron el reclamo de dicho costo durante el procedimiento arbitral y sólo en la 

medida en que el tribunal arbitral decida que el monto es razonable; y retribuciones y 

gastos de la institución que haya designado a los árbitros. 

ART.4.º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter a arbitragem, os litígios que possam vir a surgir,relativamente a 

tal contrato. 

§ 1.º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inscrita no 

próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 

§ 2.º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se aderente tomar 

a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, 
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desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto 

especialmente para essa cláusula. 

..A lei n. 1312925-05-2015 propôs nova redação para esse §2º,bem como o acréscimo dos §§ 3.º 

e 4º para este artigo. Todavia teve seu texto vetado 

Os textos vetados diziam § 2º Nos contratos de adesão, a clausula compromissória só terá 

eficácia se for redigida em negrito ou em documento apartado § 3.º Na relação de consumo 

estabelecida por meio de contrato de adesão a clausula   compromissória só terá eficácia se 

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua 

instituição § 4.º Desde que o empregado ocupe ou venha a ocupar cargo ou função de 

administrador ou de diretor nos estatutário, nos contratos individuais de trabalho poderá 

ser pactuada clausula compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa 

de instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua instituição”. 

Artículo 4°.- Reglas de interpretación. Cuando una disposición de la presente ley: a) deje a 

las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de 

autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión, excepto en los 

casos previstos por el Artículo 32. b) se refiera a un acuerdo que las partes hayan 

celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo 

entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del 

reglamento de arbitraje a que dicho acuerdo remita. c) se refiera a la demanda, se aplicará 

también a la reconvención, y cuando se refiera a la contestación de la demanda, se aplicará 

asimismo a la contestación de la reconvención, excepto en los casos previstos en el inciso 

a) del Artículo 28 y el Inciso b) numeral 1 del Artículo 37; sin perjuicio de la decisión de 

los árbitros sobre su competencia para conocer de la demanda y de la reconvención. 

ART. 5.º   Reportado as partes, na clausula compromissória às regras de algum órgão arbitral 

institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo 

com tais regras, podendo igualmente, as partes estabelecer 

na própria clausula, ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da 

arbitragem. 

Artículo 5°.- Recepción de comunicaciones escritas. Salvo acuerdo en contrario de las 

partes: a) se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada 

personalmente al destinatario, o que haya sido entregada en su establecimiento o residencia 

habitual o en el domicilio especial constituido por las partes. b) la comunicación se 

considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega. Las disposiciones de este 

artículo no se aplican a las comunicaciones efectuadas en un procedimiento ante un tribunal 

judicial. 

ART. 6.º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a partes 

interessada manifestará à outra parte sua intenção da dar início à arbitragem, por via 

postal ou outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

derecebimento convocado-a para, em dia hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou,ou comparecendo, recusar-se a firmar 

o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda a demanda de que trata o art. 

7.º desta lei perante órgão do Poder judiciário a que, originariamente,tocaria o julgamento 

da causa. 

Artículo 6°.- Cómputo de plazos. Para los fines del cómputo de plazos establecidos en la 

presente ley, dichos plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se 

reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta. Si el último día de ese plazo es 

feriado oficial o no hábil en el lugar de residencia o establecimiento de los negocios del 

destinatario, dicho plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. Los demás días 

feriados oficiales o no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo, se incluirán 

en el cómputo del plazo. 

ART. 7.º Existindo clausula compromissória e havendo resistência quando à instituição da 

arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em 

juiz a fim de lavrar-se o compromisso, designado o juiz audiência especial para tal fim. 

§ 1.º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o 

documento que contiver a clausula  compromissória. 

§ 2.º Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentara, previamente, a conciliação acerca 

do litígio. 

Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de comum acordo, do 

compromisso arbitral. 

§ 3.º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz após ouvir o 

réu. Sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as 

disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos arts. 10e 21,§ 2.º, desta 

lei. 

§ 4.º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao 

juiz, 

ouvidas as partes, estatuir a respeito,podendo nomear arbitro único para solução do litígio. 

§ 5.º A ausência do autor, sem justo motivo, á audiência designada para a lavratura do 

compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

§ 6.º Não comparecendo o réu à audiência caberá ao juiz, juiz ouvido o autor, estatuir a 

respeito do conteúdo do compromisso nomeando arbitro único. 

§ 7.º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. 
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Artículo 7°.- Renuncia al derecho a objetar. Se considerará que la parte ha renunciado al 

derecho de objetar cuando, conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de la 

presente ley o algún requisito del acuerdo de arbitraje, no exprese su objeción a tal 

incumplimiento dentro del plazo estipulado. Si las partes no hubiesen estipulado plazo para 

tal efecto, éste será de cinco días hábiles, a contar del día siguiente LEY Nº 1.879 Hoja N° 

3/15 al momento en que se tomó conocimiento del hecho. 

ART. 8.º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, 

de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 

compromissória. 

Parágrafo único. Caberá ao arbitro decidir de oficio, ou por provocação das partes, as 

questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato 

que contenha a cláusula compromissória. 

Artículo 8°.- Improcedencia de la intervención del órgano judicial. Salvo disposición en 

contrario, en los asuntos que se rijan por la presente ley, no procederá la intervención 

judicial. 

ART. 9.º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio 

à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

§ 1.º O compromisso arbitral judicial celebrar –se -à por termo nos autos, perante o juízo 

ou tribunal onde tem causo a demanda. 

§ 2.º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado 

por duas testemunhas, ou por instrumento publico. 

 

Artículo 9°.- Autoridad para el cumplimiento de determinadas funciones de asistencia y 

supervisión durante el arbitraje. Cuando se requiera la intervención judicial será 

competente para conocer el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del 

lugar donde se lleve a cabo el arbitraje. Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera 

del territorio nacional, conocerá del reconocimiento y de la ejecución del laudo el Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del domicilio del ejecutado o, en su 

defecto, el de la ubicación de los bienes. CAPITULO II ACUERDO DE ARBITRAJE 

ART. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral. 

I. O nome,  profissão, estado civil e domicilio das partes. 

II. O nome, profissão, e domicilio do árbitro ou dos árbitros   ou, se for caso, a 

identificação da entidade à qual as partes delegaram as indicação de árbitros. 

III-     A matéria que será  objeto da arbitragem; e 
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IV. O lugar em que será proferida a sentença arbitral. 

 

Artículo 10.- Forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por 

escrito. Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento 

firmado por las partes o en un intercambio de cartas o telegramas colacionados, en los que 

conste dicho acuerdo; o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que 

la existencia de un acuerdo y sus términos, sea afirmada por una parte sin ser negada por 

otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula 

compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y 

la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 

CAPITULO II 

ART. 11. Poderá ainda, o compromisso arbitral conter. 

I. Local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 

II. A autorização para que o arbitro ou os árbitros jungem por equidade, se assim for 

convencionado pelas partes. 

III. O prazo para apresentação da sentença arbitral; 

IV. A indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando 

assim convencionarem as partes; 

V. A declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a 

arbitragem; e 

VI. A fixação dos honorários do arbitro, ou dos árbitros. 

VII. Parágrafo único. Fixado as partes o honorário dos arbitro, ou dos árbitros, no 

compromisso arbitral, este constituirá titulo executivo extrajudicial; não havendo tal 

estipulação, o arbitro requererá ao órgão do poder judiciário que seria competente para 

julgar, originalmente, a causa que os fixe por sentença. 

VIII. Artículo 11.- Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un juez. El Juez 

al cual se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje 

remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, al 

presentarse el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho 

acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Si se ha entablado la acción judicial a 

que se refiere el párrafo anterior, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las 

actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez, 

siempre que las partes antes de dictarse el laudo desistan de la instancia. CAPITULO III 

COMPOSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
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ART.12. Extingue-se o compromisso arbitral; 

I. Escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde que os patês 

tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto; 

II. Falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos árbitros, desde que as 

partes declaram, expressamente, não aceitar substituto; e 

III. Tendo expirado o prazo a que se refere o art 11 inciso III, desde que a parte 

interessada tenha notificada 

IV. o arbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias 

para a prolação, e apresentação da sentença arbitral. 

Capitulo III 

Dos árbitros 

Artículo 12.- Número de árbitros. Las partes podrán determinar libremente el número de 

árbitros, el cual deberá ser impar. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres. 

CAPITULO III 

ART.13. pode ser arbitro qualquer pessoa capas e que tenha a confiança das partes. 

§ 1.º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em numero impar, podendo nomear, também 

os respectivos suplentes. 

§ 2.º quando as partes nomearem árbitros em números pares, estes estão autorizados, desde 

logo, a nomear mais um arbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do poder 

judiciário a que tocaria, originalmente, o julgamento da causa a nomeação do arbitro, 

aplicável, no que couber o procedimento previsto no art 7.º desta lei. 

§ 3.º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou 

adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. 

§ 4.º As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do regulamento 

do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limita a escolha do arbitro 

único. Coárbitro   ou presidente do tribunal á respectiva lista de árbitros, autorizada o 

controle da escolha pelos órgão competente da instituição,sendo que, nos casos de impasse e 

arbitragem multiparte, devera ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. 

..§ 4.º com redação determinado pela lei n 13.129 de 26-05-2015 

§ 5.º o arbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretario, 

que poderá ser um dos árbitros. 

§ 6.º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, 

independência, competência, diligencia e discrição. 
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§ 7.º poderá o árbitro ou tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas 

para despesas e diligencias que julgar necessárias. 

Artículo 13.- Nombramiento de los árbitros. Para el nombramiento de árbitros se estará a lo 

siguiente: a) salvo acuerdo en contrario de las partes, ni la nacionalidad ni el domicilio 

serán obstáculos para el nombramiento de los árbitros. Para el ejercicio de su función los 

árbitros extranjeros serán admitidos al país como extranjeros no residentes, por el plazo de 

seis meses, pudiendo éste ser prorrogado por períodos similares y percibirán remuneración 

por las tareas desempeñadas. b) sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos d) y e) del 

presente artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el 

nombramiento del árbitro o los árbitros. c) A falta de tal acuerdo: 1. en el arbitraje con 

tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros designados nombrarán al 

tercero; si una parte no nombra al LEY Nº 1.879 Hoja N° 4/15 árbitro dentro de los treinta 

días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros 

no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días, contados 

desde su nombramiento, la designación será hecha por el juez, a petición de cualquiera de 

las partes, en el plazo de siete días. El tercer árbitro presidirá el tribunal arbitral. 2. 

en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la 

designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el 

juez, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior. d) cuando en un procedimiento de 

nombramiento convenido por las partes, una de ellas no actúe conforme a lo estipulado en 

dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros no puedan llegar a un acuerdo conforme al 

mencionado procedimiento, o bien, un tercero, incluida una institución, no cumpla alguna 

función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar 

al juez que haga cumplir lo convenido por las partes adoptando las medidas necesarias, en el 

plazo de siete días, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se 

prevean otros medios para conseguirlo. e) toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al 

juez en los Incisos c) o d) del presente artículo será inapelable. f) al nombrar un árbitro, 

el juez tendrá en cuenta las condiciones requeridas estipuladas entre las partes para un 

árbitro por el acuerdo y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un 

árbitro independiente e imparcial. Cuando se trate de un arbitraje internacional y el 

árbitro sea único o se trate del tercer árbitro, el juez tendrá en cuenta asimismo la 

conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes. 

ART.14.Estão impedido de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com 

o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de 

impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e 

responsabilidades, conforme previsto no código de processo civil. 

§ 1.º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro tem o dever, de revelar, antes da 

aceitação da função, qualquer fato que denote duvida justificada quando à sua imparcialidade 

e independência. 
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§ 2.º O arbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá, 

entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando: 

a. Não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b. O motivo para a recusa do arbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. 

c. Artículo 14.- Motivos de recusación. La persona a quien se comunique su posible 

nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a 

dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento 

de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales 

circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas. Un árbitro sólo 

podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de 

su imparcialidad o independencia, o si no posee las calificaciones convenidas por las 

partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento 

haya participado, por causas que haya tenido conocimiento después de efectuada la 

designación. 

d. ART.15. A parte interessada em argüir a recusa do arbitro apresentará, nos termos do 

art. 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou presidente do tribunal arbitral, 

deduzindo suas razões e apresentando as suas provas pertinentes. 

e. Parágrafo único. Acolhida exceção, será afastado o árbitro  suspeito ou impedido, que 

será substituído, na forma do art. 16 desta lei. 

f. Artículo 15.- Procedimiento de recusación. Las partes podrán acordar libremente el 

procedimiento de recusación de los árbitros. A falta de tal acuerdo, la parte que desee 

recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro de los quince días siguientes a 

aquel en que tenga conocimiento de la constitución del tribunal arbitral o de cualquiera de 

las circunstancias mencionadas en el Artículo 14 de esta ley, un escrito en el que exponga 

los motivos para la recusación. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la 

otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre ésta. Si 

no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento acordado por las partes o 

en los términos del presente artículo, la parte recusante podrá pedir al juez, dentro de los 

quince días siguientes al recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza la 

recusación, que en el plazo de siete días resuelva sobre la procedencia de la recusación, 

decisión que será inapelable 

 

ART.16. Se o arbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a 

falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu 

lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 
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§ 1.º Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão 

arbitral institucional ou entidade especializada se as partes as tiverem invocado na 

convenção de arbitragem. 

§ 2.º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a 

nomeação de o árbitro ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no 

art. 7º  desta lei, a menos que as partes tenham declarado expressamente, na convenção de 

arbitragem, não aceitar substituto. 

Artículo 16.- Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones. Cuando un árbitro se vea 

impedido de jure o de facto en el ejercicio de sus funciones o por otros motivos no las 

ejerza dentro de un plazo de treinta días, cesará en su cargo si renuncia o si las partes 

acuerdan su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de 

esos motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del juez una resolución que declare 

la LEY Nº 1.879 Hoja N° 5/15 cesación en el ejercicio de sus funciones, resolución que será 

dictada en el plazo de siete días y que será inapelable 

ART. 17 Os árbitro, quando no exercício de suas funções ou em razão delas,ficam equiparados 

aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

Artículo 17.- Suplentes de árbitros. Por el mismo procedimiento y en la misma oportunidad 

que se designen los árbitros que integrarán el tribunal arbitral, las partes podrán designar 

igual número de suplentes de árbitros, quienes sustituirán a aquéllos cuando por cualquier 

motivo dejen de ejercer sus funciones. Los requisitos para ser suplente de árbitro serán los 

mismos que para ser designado árbitro. Los suplentes de árbitros no percibirán remuneración 

alguna mientras no substituyan al titular 

ART. 18 O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeito, a 

recurso ou a homologação pelo poder judiciário. 

Artículo 18.- Arbitro sustituto. Si las partes no hubieran procedido de acuerdo con lo que 

dispone el Artículo 17, cuando por cualquier motivo deje de ejercer sus funciones un 

árbitro, procederán a designar un árbitro sustituto, conforme al mismo procedimiento por el 

que se designó al árbitro que se ha de reemplazar. CAPITULO IV COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

ARBITRAL 

Capitulo IV 

Do procedimento arbitral 

ART.19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for 

único ou por todos, se forem vários. 

§ 1.º instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou tribunal arbitral há necessidade de 

explicitar questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado, justamente com as 
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partes, adendo firmado por todo, que passará a fazer parte integrante da convenção de 

arbitragem. 

..parágrafo único renumerado pela lei nº 13129, de 26-05-2015 

§ 2.º A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo á data do 

requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. 

.. acrescentado pela lei nº 13129 de 25-05-2015 

Artículo 19.- Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia. El 

tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso 

sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A 

ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un 

acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal 

arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula 

compromisoria. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más 

tardar en el momento de presentar la contestación de la demanda. Las partes no se verán 

impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o 

participado en su designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido 

su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la 

materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de 

los casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada la demora. El 

tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el presente 

artículo como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el 

tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta 

días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar al juez que 

resuelva la cuestión, el cual deberá hacerlo en el plazo de siete días, siendo la resolución 

inapelable. Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir 

sus actuaciones, pero no podrá dictar un laudo. 

ART.20. A parte que pretender argüir questões relativas à competência, suspensão ou 

impedimento do arbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da 

convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tive de se manifestar, 

após a instituição da arbitragem. 

§ 1.º Acolhida a argüição de suspensão ou impedimento, será o árbitro substituído nos termos 

do art. 16 desta lei, reconhecida a competência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como 

a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes remetidas 

ao órgão do poder judiciário competente para julgar a causa. 

§ 2.º Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo 

de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do poder  judiciário competente, quando da 

eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta lei. 
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Artículo 20.- Facultad del tribunal arbitral de ordenar medidas cautelares provisionales. 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de 

ellas, ordenar la adopción de las medidas cautelares provisionales que estime necesarias 

respecto del objeto del litigio. El tribunal arbitral exigirá al peticionante una 

contracautela apropiada con relación a esas medidas. Las medidas cautelares dispuestas por 

el tribunal arbitral serán efectivizadas por orden judicial adoptada inaudita parte dentro 

de tercero día de solicitado por dicho tribunal. Antes de la constitución del tribunal 

arbitral las medidas cautelares provisionales serán peticionadas al Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial y resueltas por él. Las medidas cautelares provisionales 

concedidas judicialmente caducarán dentro de los siete días de haberse constituido el 

Tribunal Arbitral; pudiendo éste confirmarlas, levantarlas o modificarlas, desde el mismo 

momento de su constitución. LEY Nº 1.879 Hoja N° 6/15 CAPITULO V SUSTANCIACION DE LAS 

ACTUACIONES ARBITRALES 

ART.21 A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção da 

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

especializada, facultando-se ainda, às partes delegar ao próprio arbitro. Ou ao tribunal 

arbitral, regular o procedimento. 

§ 1.º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao arbitro ou tribunal arbitral 

discipliná-lo. 

§ 2.º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da 

igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

§ 3.º As partes poderão postular por intermédio de advogado. Respeito, sempre, a faculdade 

de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4.º competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no inicio do procedimento, tentar a 

conciliação das partes, aplicando-se, no que couber o art. 28 desta lei. 

Artículo 21.- Trato equitativo a las partes. Deberá tratarse a las partes con igualdad y 

darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. 

 

ART.22 Poderá o arbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realização de pericias ou outras provas que julgar necessárias, 

mediante requerimento das partes ou de oficio. 

§ 1.º O depoimento das partes e das testemunhas será tomada em local, dia e hora previamente 

comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a  seu rogo, e 

pelos árbitros. 

§ 2.º Em caso de desatendimento, sem justa causa,da convocação para prestar depoimento 

pessoal árbitro ou tribunal arbitral levará em consideração ou comportamento da parte 
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faltosa, ao proferir sua sentença, se a ausência for de testemunha, nas mesmas 

circunstancias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral  requerer à autoridade 

judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de 

arbitragem. 

§ 3.º A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 

§ 4.º (Revogado pela lei n. 13.129, de 26-05-2015) 

§ 5.º Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituto fica a critério 

de o substituto repetir as provas já produzidas. 

Artículo 22.- Determinación del procedimiento. Con sujeción a las disposiciones de la 

presente ley, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de 

ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral 

podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley y noticia a las partes, dirigir el 

arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral 

incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. 

Capitulo IV-A 

DAS TUTELAS CALTELARES E DE URGENCIA 

..Capitulo IV-A acrescentado pela lei nº 13.129 de 26.05.2015 

ART.22-A Antes de instituída a arbitragem as partes poderão recorrer ao poder judiciário 

para a concessão de medida cautelar de urgência. 

..Caput acrescentado pela lei nº13.129 de 26-05-2015 

Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada 

não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30(trinta) dias, contando da data de 

efetivação da respectiva decisão. 

..Parágrafo único acrescentado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

ART.22-B Instituído a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida 

cautelar ou de urgência concedida pelo poder judiciário. 

.. Caput   acrescentado pela lei n] 13.129 de 25-05-2015 

Parágrafo único  Estando já   instituída á arbitragem, medida cautelar ou de urgência será 

requerida diretamente aos árbitros. 

Parágrafo único acrescentado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

Capitulo IV-B 

DA CARTA ARBITRAL 
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..Capitulo IV-B acrescentado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

ART.22-C O árbitro ou tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que órgão 

jurisdicional nacional pratique ou determine o comprimento, na área de sua competência 

territorial, de ato solicitado pelo árbitro. 

..caput acrescentado pela lei de 13.129 de 26-05-2015 

Parágrafo único. No comprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde 

que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. 

Parágrafo único acrescentado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

Capitulo V 

DA SENTENÇA ARBITRAL 

 

ART.23 a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido 

convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contando da 

instituição da arbitragem ou da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 

§ 1.º Os árbitro poderão proferir sentença parcial. 

..§ 1º acrescentado pela lei nº 13.129.de 26-05-2015 

§ 2.º As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a 

sentença final. 

..parágrafo único renumerado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

Artículo 23.- Lugar del arbitraje. Las partes podrán determinar libremente el lugar del 

arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el 

lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las 

partes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, 

salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado 

para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a 

las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos 

ART. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. 

§ 1.º Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver 

acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2.º O arbitro que divergir da maioria poderá querendo, declarar seu voto em separado. 

Artículo 24.- Iniciación de las actuaciones arbitrales. Salvo que las partes hayan convenido 

otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán 
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en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a 

arbitraje. 

ART.25. (revogado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

Artículo 25.- Idioma. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan 

de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral 

determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo 

o esta determinación será aplicable, salvo que en los mismos se haya especificado otra cosa, 

a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo, decisión o 

comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral. El tribunal arbitral podrá 

ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción al idioma o los 

idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

 

ART.26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. 

I. O relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 

II. Os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões  de fato e de direito, 

mencionando-se expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; 

III. O dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e 

estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão; e 

IV. A data e lugar em que foi proferida. 

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. 

Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não 

poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

 

Artículo 26.- Demanda y contestación. Dentro del plazo convenido por las partes o 

determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá expresar los hechos en que se 

funda la demanda, los puntos controvertidos y las pretensiones de la demanda, y el demandado 

deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan 

acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban 

necesariamente contener. Las partes deberán presentar, al formular sus alegaciones, todos 

los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras 

pruebas que vayan a presentar. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las 

actuaciones arbitrales cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o 

contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente dicha alteración en 

razón de la demora con que se ha hecho. 
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ART.27. A sentença arbitral decidira sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e 

despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for o 

caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver. 

Artículo 27.- Audiencias y actuaciones por escrito. Salvo acuerdo en contrario de las 

partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación 

LEY Nº 1.879 Hoja N° 7/15 de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se 

sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. Deberá notificarse a las partes 

con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal 

arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos. De todas las declaraciones, 

documentos probatorios, peritajes o demás informaciones que una de las partes suministre al 

tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte. 

ART.28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quando ao litígio, o 

árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar  tal fato mediante 

sentença arbitral, que conterá os requisitos do art. 26 desta lei. 

Artículo 28.- Rebeldía de una de las partes. Salvo acuerdo en contrario de las partes 

cuando, sin invocar y acreditar causa suficiente: a) el demandante no presente su demanda 

dentro del plazo señalado en el Artículo 26, el tribunal arbitral dará por terminadas las 

actuaciones. b) el demandado no presente su contestación dentro del plazo señalado en el 

Artículo 26, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se 

considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante. c) una de las 

partes no comparezca a una audiencia, no ofrezca pruebas o no presente pruebas documentales, 

el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las 

pruebas de que disponga 

ART.29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro, ou o 

presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por 

outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda 

entregando-a diretamente às partes, mediante recibo. 

Artículo 29.- Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral. Salvo acuerdo en contrario 

de las partes, el tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen 

sobre materias técnicas o científicas determinadas, concretas y solicitar a cualquiera de 

las partes que suministre al perito o le presente para su inspección o le proporcione acceso 

a todos los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes. 

ART.30. No prazo de 5(cinco) dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência 

pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte 

interessado, mediante comunicação à  outra parte, poderá solicitar,  ao arbitro ou ao  

tribunal arbitral que: 

.. caput com redação determinada pela lei nº 13.129, de 26-05-2015. 
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I. Corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 

II. Esclareça alguma obscuridade, duvida ou contradição da sentença arbitral, ou se 

pronuncie sobre  ponto omitido do qual devia manifestar-se a decisão. 

Parágrafo único. O arbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de dez (dez) dias ou em 

prazo acordado com as partes aditará a sentença arbitral e notificara as partes, na forma do 

art. 29. 

..Parágrafo único com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 

Artículo 30.- Obligación del perito posterior al dictamen. Salvo acuerdo en contrario de las 

partes, cuando una de ellas lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo considere 

necesario, el perito, después de la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá 

participar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y 

de presentar peritos para que informen sobre los puntos controvertidos. 

ART.31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 

sentença proferida pelos órgãos do poder judiciário e, sendo condenatória, constitui titulo 

executivo. 

Artículo 31.- Asistencia del juez para la práctica de pruebas. El tribunal arbitral o 

cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá pedir la asistencia 

del juez competente para la práctica de pruebas, quien deberá resolver tal solicitud en el 

plazo de siete días. El juez podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su 

competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba. 

CAPITULO VI PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO Y FINALIZACION DE LAS ACTUACIONES 

ART.32. É multa a sentença arbitral se: 

I. For nula convenção de arbitragem; 

.. inciso I com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 

II. Emanou de quem não podia ser arbitro; 

III. Não contiver os requisitos do art. 26 desta lei; 

IV. For proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

V. Revogado pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 

VI. Comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 

VII. Proferida fora do prazo, respeitando o disposto no art. 12,III, desta lei;e 

VIII. Forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta lei. 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

IX. Artículo 32.- Normas aplicables al fondo del litigio. El tribunal arbitral decidirá el 

litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al 

fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de 

un estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo 

de ese estado y no a sus normas de conflicto de leyes. Si las partes no indicaran la ley 

aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de 

leyes que estime aplicables. El tribunal arbitral decidirá en equidad sólo si las partes le 

han autorizado expresamente a hacerlo así. En el arbitraje de equidad, o de amigable 

composición, los árbitros no se encuentran obligados a resolver en base a las normas de 

derecho, sino que pueden hacerlo ”en conciencia” o “según su leal saber y entender”. En 

todos los casos, el tribunal decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá 

en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. LEY Nº 1.879 Hoja N° 8/15 

X. ART.33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do poder judiciário competente a 

declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta lei. 

XI. ..caput com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015 

XII. § 1º A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, 

seguirá as regra do procedimento comum, previstas na lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973(código processo civil), e deverá ser proposta no prazo de ate 90(noventa) dias após o 

recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido 

de esclarecimentos. 

XIII. ..§ 1.º com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 

XIV. .. Art. 42  novo CPC lei nº 13.105 de 26-03-2015. 

XV. § 2.º A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença 

arbitral, nos casos do art. 32, e determinará se for o caso, que o arbitro ou o tribunal 

profira nova sentença arbitral. 

XVI. ..§ 2.º com redação determinada pela lei nº 13.129 de 26-05-2015. 

XVII. § 3.º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá se requerida na 

impugnação ao comprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 seguintes do código processo 

civil, se houver execução judicial. 

XVIII. ..§ 3.º Com redação determinada pela lei 13.105 de 16-03-2015, em vigor um ano 

após a publicação- DOU de 17-03-2015. 

XIX. .. A lei nº 13.129, de 26-05-2015 em vigor 60 dias após a publicação (DOU de 7-7-

2015), alterou a redação deste artigo. 
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XX. § 3.º A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante 

impugnação, conforme o art. 275-L e seguintes da lei n.5.869, de11 de janeiro de 1973 

(código de processo civil),se houver execução judicial” 

§ 4.º A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a protelação da sentença, 

arbitral complementar, se árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem 

Artículo 33.- Adopción de decisiones cuando haya más de un árbitro. En las actuaciones 

arbitrales en las cuales haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se 

adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos de todos los 

miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si 

así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal. 

Capitulo VI 

DO RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE SENTANÇAS ARBITRAIS ESTRAGEIRAS 

. O Decreto n.º 4311 de 23-07-2002, promulga a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução 

de Sentença Arbitral Estrangeira. 

ART.34 A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua 

ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora 

do território nacional. 

Artículo 34.- Transacción y acuerdo conciliatorio. Si durante las actuaciones arbitrales, 

las partes llegan a una transacción o a un acuerdo conciliatorio que resuelva el litigio, el 

tribunal arbitral dictará un laudo o sentencia arbitral, en el que los homologará. El laudo 

en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el 

ART.35 Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está 

sujeito, unicamente, á homologação do Superior tribunal de justiça. 

.. Artigo com redação determinada pela lei 13.129, de 26-05-2015. 

Artículo 35.- Suspensión de las actuaciones. Las partes tienen el derecho, en cualquier 

momento antes de dictarse el laudo, de decidir de común acuerdo suspender por un plazo 

cierto y determinado las actuaciones arbitrales. 

 

ART.36 Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira, no que couber, o disposto nos arts.483 e484 do código de processo civil 

Artículo 36 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene la misma 

naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio. Las 
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transacciones y acuerdos conciliatorios homologados por un tribunal arbitral, tendrán 

autoridad de cosa juzgada. 

Artículo 36.-A Forma y contenido del laudo o sentencia arbitral. El laudo o sentencia 

arbitral se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones 

arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del 

tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más 

firmas. El laudo del tribunal arbitral deberá ser fundado, a menos que las partes hayan 

convenido otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por 

las partes conforme al Artículo 34. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y 

el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el Artículo 23. El laudo se 

considerará dictado en ese lugar. Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a 

cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad 

con el presente artículo. 

 

ART.37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte 

interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o 

art. 282 do código processo civil, e ser instruída, necessariamente, com: 

I. O original da sentença arbitral ou uma copia devidamente certificado, autêntica pelo 

consulado do brasileiro e acompanhada de tradução oficial; 

II. O original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada de 

uma tradução oficial. 

III. Artículo 37.- Conclusión de las actuaciones. Las actuaciones arbitrales terminan: a) 

con el laudo o sentencia arbitral. b) por disposición del tribunal arbitral, cuando: 1. el 

demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal 

arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva del 

litigio. Dicha terminación impedirá al demandante reiniciar en el futuro el mismo proceso 

arbitral. 2. las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones. 3. el tribunal arbitral 

compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible. El 

tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo 

dispuesto en los Artículos 38, 39 y 43 de esta ley. 

ART. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de 

sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: 

I. As partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 

II. A convenção de arbitragem não era valida segunda a lei à qual as partes a submeteram, 

ou, na falta de indicação, em virtude da lei do pais onde a sentença arbitral foi proferida; 
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III. Não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha 

sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa. 

IV. A sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não 

foi possível esperar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 

V. A instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou clausula 

compromissória; 

VI. A sentença arbitral não se tenha, ainda tornado obrigatória para as partes, tenha sido 

anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial dos pais onde a sentença arbitral 

foi protelada. 

 

VII. Artículo 38.- Corrección e interpretación del laudo arbitral y laudo adicional. Dentro 

de los quince días siguientes a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado 

otro plazo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal 

arbitral: LEY Nº 1.879 Hoja N° 9/15 1. Que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, 

de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar. El tribunal arbitral 

podrá corregir cualquiera de los errores mencionados por su propia iniciativa, dentro de los 

quince días siguientes a la fecha del laudo. 2. Si así lo acuerdan las partes, dé una 

interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si el tribunal arbitral lo 

estima justificado, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los quince 

días siguientes a la recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo. 

 

ART. 39. A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral estrangeira 

também será denegada se o Superior tribunal de justiça constatar que: 

 

I. Segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por 

arbitragem; 

II. A decisão ofende a ordem pública nacional. 

Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da 

citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem 

ou da lei processual do pais onde se realizou a arbitragem, admitindo-se inclusive, a 

citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira 

tempo hábil para o exercício do direito de defesa. 

 

 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

.. caput com redação determinada pela lei 13.129, de 26-05-2015 

 

Artículo 39.- Laudo arbitral adicional. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de 

los quince días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con 

notificación a la otra parte, podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional 

respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas en el 

laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, dictará el laudo 

adicional dentro de treinta días. El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el 

plazo en el cual efectuará una corrección, dará una interpretación o dictará un laudo 

adicional con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el Artículo 38 de la 

presente ley. Lo dispuesto en el Artículo 36 se aplicará a las correcciones o 

interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales. CAPITULO VII IMPUGNACION DEL LAUDO O 

SENTENCIA ARBITRAL 

ART.40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira por vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez 

sanados os vícios apresentados. 

Artículo 40.- El recurso de nulidad. Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante el 

Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial con competencia territorial sobre el lugar 

donde se hubiera dictado el laudo, mediante el recurso de nulidad, conforme al presente 

capítulo. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados cuando: a) la parte que interpone 

la petición pruebe que: 1. Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por 

alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo 

han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación 

paraguaya; 2. No ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; 

3. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene 

decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las 

disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden 

separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o 4. La composición 

del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las 

partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la 

que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a 

esta ley; o, b) El tribunal compruebe que, según la ley paraguaya, el objeto de la 

controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público 

internacional o del Estado paraguayo. LEY Nº 1.879 Hoja N° 10/15 

 

Capitulo VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art.41. Os arts. 267, inciso VIII; 301, inciso IX; e 584  inciso III; do código de processo 

civil passam a ter a seguinte redação: 

Artículo 41.- Plazo. El recurso de nulidad deberá ser interpuesto dentro de un plazo de 

quince días, contados a partir de la fecha de la notificación del laudo o sentencia arbitral 

o si la petición se ha hecho con arreglo a los Artículos 38 y 39, desde la fecha en que esa 

petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral. 

ART 267............................................................. 

VIII. “Pela convenção arbitragem;” 

ART 301.......................................................... 

IX “Convenção de arbitragem;” 

ART 584.......................................................... 

III. “A sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação;” 

.. Alteração  do inciso III do art. 584 prejudica em face da nova redação determinada pela 

lei nº 10.358; de 27-12-2001. 

ART. 42. O art. 520 do código de processo civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte 

redação: 

Artículo 42.- Procedimiento de la nulidad. El que planteara la nulidad deberá fundarla clara 

y concretamente en los hechos y en el derecho, y ofrecer toda la prueba de que intente 

valerse. La prueba documental deberá acompañarla con el escrito, y si no la tuviese deberá 

individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en 

cuyo poder se encuentre. El tribunal dará traslado por cinco días a las partes, quienes al 

contestarlo deberán ofrecer sus pruebas, procediendo con la documental del modo indicado por 

el párrafo anterior. El traslado se notificará por cédula dentro de tercero día de dictada 

la providencia que lo ordenare. Vencido el plazo, haya o no contestación, el tribunal abrirá 

el recurso a prueba, por no más de diez días, cuando la nulidad se refiera a cuestiones de 

hecho. En caso contrario resolverá sin más trámite, en el plazo de diez días. La prueba 

pericial, si correspondiere, se llevará a cabo por un solo perito designado por el tribunal. 

No se admitirán más de tres testigos por cada parte, y las declaraciones no podrán recibirse 

fuera de la sede del tribunal, cualquiera fuera el domicilio de aquellos. Contestado el 

traslado o vencido el plazo sin que ninguna de las partes hubiera ofrecido prueba, o 

recibida la prueba, el tribunal resolverá la nulidad planteada, sin más trámite, en el plazo 

de diez días. Contra las resoluciones de trámite o de fondo, que emita el tribunal en la 

substanciación del recurso de nulidad, no cabe recurso alguno. 
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I. ART. 43. Esta lei entrara em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 

Artículo 43.- Suspensión del trámite de nulidad. El Tribunal de Apelaciones, cuando se le 

solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, cuando 

corresponda y así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al 

tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar 

cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la 

petición de nulidad. En este caso, se aplicarán, en lo que sea compatible, las normas 

contenidas en el Artículo 38. CAPITULO VIII RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LOS LAUDOS 

ARBITRALES 

ART. 44. Ficam revogados os arts. 1.037  a 1.048 da lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916, 

código de processo civil brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da lei nº 5.869 de  11 de 

janeiro de 1973, código processo civil; e demais disposições em 

.. A lei nº 3.071, de 1º-1- 1916, foi revogada pela lei nº 10.406, de 10-1-2002-cc 

 

Artículo 44.- Normas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales 

extranjeros. Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el país, de 

conformidad con los tratados ratificados por la República del Paraguay sobre reconocimiento 

y ejecución de laudos arbitrales. En el caso de que más de un tratado internacional sea 

aplicable, salvo acuerdo en contrario entre las partes, se aplicará el más favorable a la 

parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un convenio y laudo arbitral. En defecto 

de la aplicabilidad de cualquier tratado o convención internacional, los laudos extranjeros 

serán reconocidos y ejecutados en la República de conformidad a las normas de la presente 

ley y las disposiciones específicas de este capítulo. 

 

 

ART 520......................................................... 

I-Julgar procedente o pedido de instrução de arbitragem”. 

 

Brasília, 23 de setembro de 1996; 175.º da independência e 108.º da Republica. 

 

Fernando Henrique Cardoso 

CONTINUAÇÃO DA LEI PQRQGUAY 
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Artículo 45.- Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Un laudo arbitral, cualquiera 

sea el Estado en el cual se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la 

presentación de una petición por escrito al órgano judicial competente, será ejecutado de 

conformidad a las disposiciones del presente capítulo. Será competente, a opción de la parte 

que pide el reconocimiento y ejecución del laudo, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de turno del domicilio de la persona contra quien se intente ejecutar el laudo, o, 

en su defecto el de la ubicación de los bienes. LEY Nº 1.879 Hoja N° 11/15 La parte que 

invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente 

autenticado o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de 

arbitraje a que se refiere el Artículo 10 o copia debidamente certificada del mismo. Si el 

laudo o el acuerdo no estuvieran redactados en español, la parte que lo invoca deberá 

presentar una traducción oficial a este idioma por un traductor oficial. 

Artículo 46.- Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución. Sólo se podrá denegar 

el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera sea el Estado en que se 

haya dictado, cuando: a) la parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez 

competente que: 1. una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el Artículo 

10 estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la 

ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a ese respecto, en 

virtud de la ley del Estado en que se haya dictado el laudo. 2. no ha sido debidamente 

notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, 

por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 3. el laudo se refiere a una 

controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los 

términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se 

refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se 

podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras. 4. la composición del tribunal arbitral 

o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en 

defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del Estado donde se efectuó el 

arbitraje. 5. el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido 

por un juez del Estado en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo. b) 

cuando el juez compruebe que, según la legislación paraguaya, el objeto de la controversia 

no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían 

contrarios al orden público internacional o del Estado paraguayo. 

Artículo 47.- Aplazamiento de la resolución y requerimiento de garantías. Si se solicitó a 

un juez del Estado en que conforme a su derecho fue dictado el laudo arbitral, su nulidad o 

suspensión, el juez al que se solicite el reconocimiento o la ejecución del laudo podrá, si 

lo considera procedente, aplazar su resolución, y a instancia de la parte que solicita el 

reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue 

garantías suficientes. 

Artículo 48.- Procedimiento. Promovido el reconocimiento y ejecución de un laudo o sentencia 

arbitral, el juez correrá traslado a la persona condenada por el laudo, por el plazo de 
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cinco días, debiendo notificársele por cédula. El condenado sólo podrá oponerse a la 

ejecución planteada, con base a las causales establecidas en el Artículo 46, ofreciendo toda 

la prueba de que intentare valerse. La prueba documental deberá acompañarla con el escrito, 

y si no la tuviese deberá individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, 

oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. Si no concurriere ninguna de dichas 

causales, el juez en el plazo de cinco días dictará auto resolviendo la ejecución, ordenando 

el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso. LEY Nº 1.879 Hoja N° 12/15 

En caso de oposición, se aplicarán las normas de los incidentes previstos en el Código 

Procesal Civil, en lo pertinente. La resolución sobre el reconocimiento y ejecución del 

laudo no será objeto de recurso alguno. Si se dispusiese la ejecución del laudo solicitado, 

ésta se tramitará conforme a las disposiciones legales sobre ejecución de sentencias 

nacionales previstas en el Código Procesal Civil. CAPITULO IX DE LAS COSTAS 

Artículo 49.- Acuerdo sobre costas. Las partes tienen facultad de adoptar, ya sea 

directamente o por referencia a un reglamento de arbitraje, reglas relativas a las costas 

del arbitraje. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicarán las disposiciones del 

presente capítulo. 

Artículo 50.- Cuantía. Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable, 

teniendo en cuenta el monto de la disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado por 

los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso. Los honorarios de 

cada árbitro se indicarán por separado y los fijará el propio tribunal arbitral. 

Artículo 51.- Oportunidad de la fijación. Salvo pacto en contrario de las partes, cuando el 

tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento arbitral o un laudo en los 

términos convenidos por las partes, fijará las costas del arbitraje en el texto de esa orden 

o laudo. El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, 

rectificación, por completar su laudo o dictar un laudo adicional. 

Artículo 52.- Depósito de las costas. Una vez constituido, el tribunal arbitral requerirá a 

cada una de las partes que deposite una suma igual, para responder a los honorarios de los 

integrantes del tribunal arbitral, gastos de viaje y demás expensas, y del costo de asesoría 

pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral. En el curso de 

las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adicionales de las partes. Si 

transcurridos treinta días desde la comunicación del requerimiento del tribunal arbitral los 

depósitos requeridos no se han abonado en su totalidad, el tribunal arbitral informará de 

este hecho a las partes a fin de que se efectúe el depósito requerido. Si este depósito no 

se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la conclusión del 

procedimiento de arbitraje. Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las 

partes un estado de cuenta de los depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo no 

utilizado. TITULO II DE LA MEDIACION CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 53.- Definición. La mediación es un mecanismo voluntario orientado a la LEY Nº 

1.879 Hoja N° 13/15 resolución de conflictos, a través del cual dos o más personas gestionan 
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por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias, con la asistencia de un tercero 

neutral y calificado, denominado mediador. 

Artículo 54.- Asuntos mediables. Podrán ser objeto de mediación todos los asuntos que 

deriven de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica, o se vinculen a ella, 

siempre que dichos asuntos sean susceptibles de transacción, conciliación o arbitraje. 

Artículo 55.- Efectos de la audiencia de mediación. Si antes de sustanciarse la audiencia de 

conciliación prevista en las normas procesales las partes decidieran recurrir a la 

mediación, el informe escrito del mediador o del Centro de Mediación en el que exprese que 

las partes han concurrido al menos a una audiencia de mediación, tendrá los mismos efectos 

legales que la audiencia de conciliación establecida en dichas normas procesales. Artículo 

56.- Momento. La audiencia de mediación podrá realizarse en cualquier momento antes de la 

promoción de una demanda, o en cualquier estado del juicio antes de dictada la sentencia 

definitiva con autoridad de cosa juzgada. 

Artículo 57.- Confidencialidad. La mediación tendrá carácter confidencial. Los que en ella 

participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan no 

incidirán en el juicio, si tuviera lugar. El mediador no podrá ser llamado como testigo o en 

otro carácter en ningún juicio posterior entre las mismas partes o por el mismo objeto. 

Articulo 58.- Solicitud. Las partes podrán recurrir conjunta o separadamente a la mediación, 

mediante la presentación de una solicitud escrita al mediador que elijan o al Centro de 

Mediación que determinen. 

Artículo 59.- Trámite. Salvo pacto en contrario de las partes, dentro del plazo de cinco 

días hábiles siguientes a la presentación de una solicitud de mediación, el centro nombrará 

el o los mediadores y convocará a las partes en fecha y hora determinadas para efectuar la 

sesión de mediación. 

Artículo 60.- Acuerdos. En el transcurso de las audiencias el mediador colaborará con las 

partes para determinar con claridad los hechos alegados, así como las posiciones y los 

intereses en que se fundan, para elaborar conjuntamente las fórmulas de avenimiento que 

podrán o no ser aprobadas por las partes interesadas. Las partes colaborarán de buena fe con 

el mediador y, en particular, se esforzarán en cumplir solicitudes de éste y asistir a las 

audiencias cuando éstas fueran convocadas. 

Artículo 61.- Efectos. El acuerdo de mediación obliga a las partes desde el momento que 

ellas y el mediador suscriban el acta de mediación que lo documente, y tendrá los efectos de 

cosa juzgada desde el momento en que el juez competente lo homologue. Si el acuerdo de 

mediación tuviera lugar existiendo un juicio pendiente, será competente para homologarlo el 

juez de la causa, y la homologación producirá además el efecto de terminar el proceso. Si el 

acuerdo de mediación fuera parcial, se dejará constancia de ello en el acta de mediación y 

las partes podrán discutir en juicio las diferencias no mediadas. 
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Artículo 62.- Terminación. El trámite de la mediación concluye por: a) la suscripción de un 

acta de mediación que contenga el acuerdo alcanzado por las partes según lo previsto en el 

Artículo 61. b) la suscripción de un acta por medio de la cual el mediador y las partes 

dejan constancia de la imposibilidad de alcanzar una mediación. c) la certificación expedida 

por el centro ante el cual se presentó la solicitud de mediación, en el sentido de que 

existió imposibilidad de celebrar la audiencia por LEY Nº 1.879 Hoja N° 14/15 la ausencia de 

una o más de las partes citadas a la audiencia. CAPITULO II CENTROS DE MEDIACION 

Artículo 63.- Centros de Mediación. Los Centros de Mediación serán organismos dotados de los 

elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite de las 

mediaciones y para la capacitación de los mediadores. 

Artículo 64.- Copias Autenticadas. Los Centros de Mediación deberán organizar y mantener un 

registro de actas que contengan los acuerdos logrados, y las que contengan la constancia de 

no haberse podido obtener acuerdo entre las partes, y podrán expedir copias autenticadas de 

las mismas a las partes. CAPITULO III EL MEDIADOR 

Artículo 65.- Requisitos. El mediador deberá ser persona de reconocida honorabilidad, 

capacitación e imparcialidad y su labor será la de dirigir libremente el trámite de la 

mediación, guiado por los principios de imparcialidad, equidad y justicia. Como requisito 

previo al ejercicio de sus funciones el mediador deberá participar de un curso de 

capacitación especial dictado por un Centro de Mediación. 

Artículo 66.- Inhabilidades. Quien actúe como mediador quedará inhabilitado para intervenir 

en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la 

mediación, ya sea como árbitro, testigo, perito, asesor o apoderado de una de las partes, o 

en cualquier otro carácter. Los Centros de Mediación no podrán intervenir en casos en los 

cuales se encuentren directamente interesados su directiva o sus funcionarios. 

Artículo 67.- Excusación y recusación. La persona a quien se comunique su posible 

nombramiento como mediador deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a 

dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El mediador, desde el momento 

de su nombramiento y durante la mediación, revelará sin demora tales circunstancias a las 

partes, a menos que ya les haya informado de ellas. Un mediador podrá ser recusado si 

existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 

independencia. La parte que desee recusar a un mediador enviará al Centro de Mediación, 

dentro de los tres días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del nombramiento del 

mediador, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el 

mediador recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, 

corresponderá al Centro de Mediación decidir sobre ésta. El Director del Centro decidirá 

sobre ellas. TITULO III DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS 

Artículo 68.- Procesos arbitrales en trámite. Los procedimientos arbitrales pendientes al 

entrar en vigor esta ley se tramitarán y resolverán de conformidad con lo dispuesto en el 
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Libro V "Del Proceso Arbitral" de la Ley N° 1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal 

Civil". Artículo 69.- Derogación de disposiciones legales. Quedan derogadas las siguientes 

disposiciones legales: 1. Artículos 774 a 835 del Libro V "Del Proceso Arbitral" de la Ley 

N° 1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal Civil". 2. Artículo 536 de la Ley N° 

1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal Civil". 3. En general, todas aquellas 

disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley. LEY Nº 1.879 Hoja 

N° 15/15 

Artículo 70.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable 

Cámara de Diputados, a un día del mes de noviembre del año dos mil uno, y por la Honorable 

Cámara de Senadores, a once días del mes de abril del año dos mil dos, quedando sancionado 

el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución 

Nacional. Juan Darío Monges Espínola Juan Roque Galeano Villalba Presidente Presidente H. 

Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores Juan José Vázquez Vázquez Nidia Ofelia Flores 

Coronel Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria Asunción, 24 de abril de 2002 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. El 

Presidente de la República Luis Angel González Macchi Diego Abente Brun Ministro de Justicia 

y Trabajo 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbitragem_(direito) 

 

A arbitragem é um método alternativo de resolução de conflitos, no qual as partes definem 

que uma pessoa ou uma entidade privada irá solucionar a controvérsia apresentada pelas 

partes, sem a participação do Poder Judiciário. Caracterizada pela informalidade, embora com 

um procedimento escrito e com regras definidas por órgãos arbitrais e/ou pelas partes, a 

arbitragem costuma oferecer decisões especializadas e mais rápidas que as judiciais.[1] 

A sentença arbitral tem o mesmo efeito da sentença judicial, pois é obrigatória para as 

partes envolvidas na controvérsia. Por envolver decisões proferidas no âmbito de um 

mecanismo privado de resolução de controvérsias, a arbitragem desponta como uma alternativa 

célere à morosidade do sistema judicial estatal. Para recorrer à arbitragem, as partes devem 

estabelecer uma cláusula arbitral em um contrato ou um simples acordo posterior à 

controvérsia, mediante a previsão de compromisso arbitral. Em ambos os casos, é acionado 

um juízo arbitral para solucionar controvérsia já configurada ou futura. Nessas hipóteses, 

evita-se a instauração de um novo litígio no Poder Judiciário, salvo em hipóteses bastantes 

específicas que envolvam urgência, ou se surgirem discussões a respeito da execução de 

uma sentença arbitral ou da validade em si da arbitragem. 

A arbitragem costuma estar associada a outras formas alternativas de resolução de 

controvérsias, como a conciliação e a mediação, mas não se confunde com elas, por ter 

características próprias. 

A Câmara Arbitral é uma entidade autônoma especializada na solução de conflitos que versem 

sobre direito patrimonial disponível, por meio de regras e procedimentos próprios e dos 

mecanismos da Lei de Arbitragem (9.307/96). 

Essas instituições contam com corpo de árbitros composto por profissionais especializados 

nas mais diversas áreas. 

Breve histórico 

A arbitragem não constitui uma forma recente de resolução de conflitos. Durante 

a Antiguidade, as diferentes comunidades sociais e políticas já buscavam alternativas que 

não fossem morosas, burocratizadas ou complexas para resolver problemas, visto que 

os negócios e o comércio já exigiam respostas rápidas. Assim, não é nova a preocupação de 

que os litígios não perdessem seu objeto, tornando o julgamento e a execução desprovidos de 

eficácia e acarretando prejuízos para as partes interessadas. 

 No Brasil, há registros de utilização da arbitragem desde a colonização lusitana - quando o 

artigo 294 do Código Comercial de 1850 previa a obrigatoriedade da arbitragem nas causas 

entre sócios de sociedades comerciais, ao dispor que "todas as questões sociais que se 

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

partilha, serão decididas em juízo arbitral." 

No âmbito do direito internacional, o Brasil também teve participação expressiva em 

processos arbitrais. Um dos exemplos mais notórios é o do Barão do Rio Branco, que esteve 

envolvido na resolução de várias controvérsias que envolviam as fronteiras brasileiras. Deve 
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ser recordado que as questões de Palmas com a Argentina; do Amapá com a França; e do Brasil 

com a Guiana inglesa foram todas resolvidas por intermédio de arbitragem internacional[2]. 

Características 

Conforme enfatizado na introdução, a arbitragem constitui um meio alternativo para a solução 

de um litígio, entre duas ou mais partes, sem intervenção de um juiz estatal ou de qualquer 

outro órgão estatal. A arbitragem não rivaliza com o Poder Judiciário. Pelo contrário, 

fortalece-o ao reduzir a quantidade de processos distribuídos aos órgãos judiciais e ao 

estabelecer um meio alternativo para as partes envolvidas resolvam problemas jurídicos. 

A arbitragem apresenta grandes vantagens em relação ao processo judicial: é menos 

formalista, em comparação com o processo judicial, e costuma tramitar de forma mais rápida, 

garantindo às partes celeridade no resultado final (sentença arbitral e execução). Essas 

vantagens não se opõem à legislação e à respectiva jurisdição estatal, pois mitigam ou 

extinguem conflitos e garantem a pacificação social quase sempre sem a utilização de 

recursos públicos. 

O procedimento arbitral pode estar amparado por uma cláusula arbitral, que é também chamada 

de cláusula compromissória, firmada no corpo ou de forma anexa a um contrato. A cláusula 

arbitral normalmente prevê que os litígios futuros ou eventuais que surjam a partir de uma 

determinada relação jurídica contratual deverão ser resolvidos pela via arbitral. Outro modo 

de prever a arbitragem é por meio do compromisso arbitral, quando a controvérsia já está 

instaurada de modo extracontratual e as partes buscam uma forma amigável de resolvê-la. Além 

disso, as partes devem quase sempre escolher o árbitro e o procedimento a ser adotado, bem 

como determinar o prazo para a conclusão da arbitragem. O processo arbitral é sigiloso e 

apenas as partes podem decidir quebrar tal confidencialidade. 

A arbitragem também pode ser utilizada em matéria de comércio e 

de investimento entre países, pois a substituição de decisões judiciais por sentenças 

arbitrais remove entraves às relações econômicas internacionais. Nas operações econômicas e 

jurídicas internacionais, muitos Estados e empresas inserem em contratos 

internacionais normas sobre utilização de arbitragem internacional. Desse modo, o uso da 

arbitragem cria um ambiente de maior segurança jurídica, dentro do qual investidores sentem-

se mais confortáveis para efetuar negócios transnacionais. 

Deve-se salientar, igualmente, o papel da arbitragem online. Trata-se de um procedimento 

arbitral conduzido, total ou parcialmente, através de meios eletrônicos relacionados à 

Internet. Pode ser usado para solucionar conflitos surgidos tanto a partir de relações 

originadas na própria Internet, quanto pelas tradicionais formas presenciais de contratação. 

Esse procedimento permite que um terceiro forneça decisão para a controvérsia por intermédio 

de tecnologias online para acompanhar o desenvolvimento do litígio. 

Infelizmente, a arbitragem segue como uma prática jurídica pouco difundida em várias 

localidades, seja por falta de acesso à justiça, seja por desconhecimento dessa 

possibilidade pelas partes litigantes. 

Arbitragem pelo mundo 

Brasil 

No Brasil, a principal norma brasileira de referência para a arbitragem é a Lei n. 9.307, de 

23 de setembro de 1996 - que foi posteriormente alterada pela Lei n. 13.105/15 (novo Código 
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de Processo Civil) e pela Lei n. 13.129/15. O artigo 1º da Lei n. 9.307/96 estipula que "as 

pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos 

a direitos patrimoniais disponíveis." A partir de 2015, com as modificações trazidas pela 

Lei n. 13.129/15, a administração pública direta e indireta também passou a ser autorizada a 

utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis. 

A definição do que sejam os direitos patrimoniais disponíveis pode ensejar certa 

controvérsia. Em termos doutrinários, entende-se que a disponibilidade abrange bens que 

possuem valor agregado e que, nessa condição, podem ser negociados (vendidos, alugados ou 

cedidos)LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS, p. 50. Mesmo assim, deve-se atentar para o fato de que direitos 

indisponíveis, tais como direitos de personalidade ou direitos coletivos, difusos e 

individuais homogêneos, têm uma definição fluida na doutrina e na jurisprudência 

brasileiras, dificultando a definição dos direitos disponíveis. 

A arbitragem tem ganhado cada vez mais espaço como alternativa legal ao Poder Judiciário 

brasileiro. As partes que compõem tal procedimento costumam abdicar de seu direito de 

iniciar litígio judicial, ao confiar em um ou em mais árbitros que, em geral, são 

especialistas na área. Quanto ao prazo para encerramento do procedimento arbitral, o artigo 

23 da Lei n. 9.307/96 não estabelece prazo mínimo para a prolação da sentença arbitral, mas 

determina que, se houver omissão das partes nesse ponto, o prazo será de seis meses. 

Atualmente, o Código Civil brasileiro faculta a introdução nos contratos de cláusula 

compromissória para a solução de divergências, na forma estabelecida em lei especial (Lei n. 

9.307/96). Uma inovação importante da Lei n. 9.307/96 foi a modificação 

da legislação anterior, a qual previa que o laudo (ou sentença) arbitral deveria ser 

validado por um juiz de direito, através de um procedimento judicial de homologação. Isso 

quase sempre demandava muito tempo e abria margem para recursos da parte vencida, reduzindo 

a atratividade da arbitragem. Com a lei de 1996, a sentença arbitral passou a ter a mesma 

eficácia da sentença judicial, prescindindo de homologação de qualquer natureza. Além disso, 

a cláusula de arbitragem inserida nos contratos passou a ter força obrigatória entre as 

partes. LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS, p. 45MANUEL PEREIRA BARROCAS, p. 50 

Consoante o artigo 13 da Lei n. 9.307/96, qualquer pessoa capaz e de confiança das partes 

pode atuar como mediador ou árbitro. Recorrendo-se aos primeiros artigos do novo Código 

Civil brasileiro, constata-se que as pessoas capazes são, essencialmente, as maiores de 18 

anos e em pleno gozo das faculdades mentais e de manifestação da vontade. Com isso, exclui-

se a necessidade de qualquer formação na área de Direito ou em qualquer outro ramo do saber. 

Muitas pessoas físicas e jurídicas recorrem a profissionais qualificados pelas câmaras de 

conciliação, mediação e arbitragem, que garantem o suporte necessário para a correta atuação 

dos profissionais, uma vez que um número considerável de procedimentos arbitrais envolvem 

discussões patrimoniais de montantes significativos. 

O artigo 26 da Lei n. 9.307/96 estipula, como requisitos obrigatórios da sentença arbitral 

no Brasil, o relatório, os fundamentos da decisão, o dispositivo e a data e o lugar. O 

artigo 32 da mesma norma prevê as hipóteses de nulidade da sentença arbitral. Quando for 

necessário verificar a validade e a produção de efeitos de atos arbitrais internacionais no 

ordenamento jurídico brasileiro, é recomendável a leitura dos regimentos internos dos 

tribunais superiores brasileiros, uma vez que procedimentos específicos podem ser 

necessários. 
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Em termos de políticas para a consolidação da arbitragem no país, deve-se recordar que o 

Conselho Nacional de Justiça estipulou, na Meta 2 da Corregedoria Nacional de Justiça para o 

ano de 2015, a implantação das varas especializadas em arbitragem. Por meio dessa medida, 

previu-se "a transformação de duas varas cíveis de cada capital em juízos especializados no 

processamento e julgamento de conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem"[3]. 

Há órgãos privados que efetuam um importante papel de difusão e de utilização da arbitragem 

no país. A título exemplificativo, podem ser mencionadas a Câmara Brasileira de Mediação e 

Arbitragem Empresarial (CBMAE) e a Câmara Latino-Americana de Mediação e Arbitragem 

(CLAMARB). Para a arbitragem online, ressalta-se o papel da Arbitranet e da Câmara de 

Arbitragem Digital (CAD), que oferecem procedimentos de mediação e de arbitragem pela 

Internet[4][5][6][7]. 

Câmara Arbitral ou Arbitragem no Setor Agrícola 

No Brasil, a Câmara Arbitral no setor agrícola é um órgão de natureza essencialmente 

corporativa que tem por objetivo dirimir controvérsias decorrentes de contratos de compra e 

venda de produtos agrícolas registrados e/ou negociados em uma Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, e tem como principais vantagens a rapidez, a confidencialidade e a qualidade 

técnica das decisões. O corpo de árbitros é constituído de profissionais conhecedores 

do agronegócio com reconhecida competência e experiência no mercado agropecuário. 

O funcionamento e a amplitude de atuação da Câmara Arbitral são definidos pelo seu 

regulamento. 

Arbitragem internacional] 

A arbitragem internacional tem grande importância em diversos países. Alguns órgãos e 

organizações internacionais ocupam-se especificamente tanto da resolução de controvérsias 

referentes ao comércio internacional e aos investimentos internacionais, quanto da 

formulação de normas e de padrões arbitrais internacionais. Nesse sentido, podem ser 

destacados o Centro Internacional para Resolução de Controvérsias sobre 

Investimentos (ICSID), do Grupo Banco Mundial, e a Comissão das Nações Unidas para o Direito 

do Comércio Internacional (UNCITRAL). 

Cláusula arbitral 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

(Redirecionado de Cláusula compromissória) 

A cláusula arbitral ou cláusula compromissória é um mecanismo utilizado para submeter um 

contrato à arbitragem. A cláusula é independente do contrato e permanece atuante mesmo em 

caso de invalidade isso que nos permitir ou nulidade do negócio principal. 

 

A cláusula arbitral é fruto da autonomia das vontades, sendo de natureza estritamente 

negocial (fonte negocial). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbitragem_(direito)#cite_note-3
http://www.cbmae.org.br/
http://www.cbmae.org.br/
https://www.clamarb.com/
https://www.clamarb.com/
https://www.arbitranet.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbitragem_(direito)#cite_note-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbitragem_(direito)#cite_note-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbitragem_(direito)#cite_note-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbitragem_(direito)#cite_note-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contratos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_de_Mercadorias&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_de_Mercadorias&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_para_a_Arbitragem_de_Disputas_sobre_Investimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_para_a_Arbitragem_de_Disputas_sobre_Investimentos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comiss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Direito_do_Com%C3%A9rcio_Internacional_(UNCITRAL)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comiss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Direito_do_Com%C3%A9rcio_Internacional_(UNCITRAL)&action=edit&redlink=1


 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

Direito brasileiro.. 

No direito brasileiro, a cláusula compromissória é uma espécie de convenção de arbitragem. 

Sua definição é dada pelo artigo 4º da lei 9.307 de 23/09/1996 (lei de arbitragem ou lei 

Marco Maciel): "A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um 

contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, 

relativamente a tal contrato". 

 

Diferentemente do compromisso arbitral, a cláusula compromissória não depende de provocação 

da parte para ser reconhecida, podendo o juízo reconhecê-la de ofício, impedindo sua 

apreciação do caso no mérito. 

 

Cláusula Compromissória Vazia.. 

"Cláusula Compromissória Vazia é aquela que somente determina que as disputas surgidas em 

razão do contrato serão resolvidas por arbitragem, mas não faz referência expressa às regras 

que conduzirão tal arbitragem. 

Se as partes não concordarem quanto às regras da arbitragem, é facultado às partes que 

solicite ao Poder Judiciário que determine sobre a constituição do compromisso arbitral."[1] 

Cláusula Compromissória Cheia.. 

A Cláusula Compromissória Cheia é aquela que de forma expressa faz referência as regras que 

conduzirão eventual procedimento arbitral surgido do contrato. Essa cláusula pode indicar 

uma câmara arbitral e seu regulamento ou regras particulares para guiar a resolução de 

eventual conflito. 

A ausência da parte regularmente convocada ou sua discordância em firmar o compromisso 

arbitral não evita o início do procedimento arbitral e a solução da controvérsia através da 

arbitragem. 

Compromisso arbitral 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Question book.svg 

Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes, o que compromete sua 

credibilidade (desde Março de 2009). Por favor, adicione referências e insira-as 

corretamente no texto ou no rodapé. Conteúdo sem fontes poderá ser removido. 

—Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico)  
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No direito brasileiro, compromisso arbitral é uma espécie de convenção de arbitragem. 

Consiste num negócio jurídico por meio do qual as partes submetem uma questão controvertida 

específica à decisão de um árbitro. 

 

A lei de arbitragem traz uma definição em seu artigo 9º: O compromisso arbitral é a 

convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, 

podendo ser judicial ou extrajudicial. 

 

O compromisso arbitral só pode ser reconhecido pela autoridade judicial, se esta for 

provocada; não cabendo seu reconhecimento de ofício. Essa inteligência é extraída do 

Art.301, §4º do CPC de 1973: Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício 

da matéria enumerada neste artigo." Tal previsão, com algumas modificações, também foi 

inserida no Art. 337, §5º do CPC DE 2015: "Excetuadas a convenção de arbitragem e a 

incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo 
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7.6 Arbitragem e interrupção da prescrição 

8 Referências 

Noções históricas, conceito, disciplina legal e natureza jurídica.. 

Conforme explicita Maria Helena Diniz (2014),[1] historicamente, é possível remontar o 

instituto jurídico do compromisso aos primórdios do direito romano, momento em que o 

referido instituto era considerado uma espécie de pacto através do qual as partes se 

obrigavam a confiar a um terceiro (o árbitro) a apreciação de uma lide. Ocorre que, naquele 

momento, a decisão arbitral carecia de obrigatoriedade, de maneira que a parte lesada não 

dispunha de meios para exigir a execução forçada do que fora pactuado. Assim, as partes 

definiam, no pacto, uma sanção a ser aplicada caso houvesse o inadimplemento. A previsão de 

uma pena, porém, tornou-se desnecessária mais adiante, na era de Justiniano, período em que 

decisão do árbitro tornou-se obrigatória para as partes, caso estas a tivessem assinado ou 

não tivessem dela recorrido. Era, pois, uma forma de justiça privada, caráter esse que 

permanece em todas as legislações atuais. 

 

Nas palavras do doutrinador Flávio Tartuce (2014),[2] “o compromisso é o acordo de vontades 

por meio do qual as partes, preferindo não se submeter à decisão judicial, confiam a 

árbitros a solução de seus conflitos de interesse, de cunho patrimonial. O compromisso, 

assim, é um dos meios jurídicos que pode conduzir à arbitragem. ”. Primeiro tem-se o 

compromisso, depois, a decisão do juízo arbitral. 

 

O compromisso arbitral é tratado no [3], entre os artigos 851 e 853, bem como na [4] (Lei da 

Arbitragem), que regendo o compromisso e disciplinando o funcionamento do juízo arbitral, 

unificou a legislação sobre a arbitragem, nos planos interno e internacional. 

 

Cumpre ressaltar as características positivas da arbitragem, aquelas que militam em favor de 

sua adoção, quais sejam: celeridade (proporciona decisão mais rápida), informalidade do 

procedimento, confiabilidade, especialidade ou especialização do árbitro, confidencialidade 

ou sigilo, flexibilidade. Tais características são endossadas por.[5] 

 

Da leitura do artigo 1º da Lei nº 9.307/96 e do artigo 852 do Código Civil de 2002, 

depreende-se que a arbitragem e o compromisso se restringem a direitos patrimoniais 

disponíveis e também não podem ter como conteúdo a solução de questões de estado, de direito 

pessoal de família e de outros que não tenham caráter estritamente patrimonial 
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Há divergência no que diz respeito à natureza jurídica do compromisso. Há quem o equipare a 

um contrato, em razão de resultar de um acordo de vontades, bem como por requerer a 

capacidade das partes, objeto lícito e forma especial. E, sendo assim considerado, o 

compromisso é bilateral, oneroso, consensual e comutativo. Porém, o Código Civil de 1916, 

entendendo que o objetivo do compromisso não é criar, modificar ou extinguir direitos, o 

inseriu entre os meios extintivos de obrigações, tratamento esse que foi repetido pela Lei 

de Arbitragem. 

 

O Código Civil de 2002, no entanto, diversamente, dispensou ao compromisso tratamento de 

contrato nominado, na medida em que o inseriu no Título VI, que trata “Das várias espécies 

de contrato”. 

 

Constitucionalidade da Lei nº 9.307/1996.. 

Sabe-se que, por meio do compromisso arbitral, os juízes togados são afastados e passa-se a 

confiar a prestação jurisdicional a terceiros escolhidos de comum acordo pelas próprias 

partes, os quais, por assim dizer, podem ser chamados de juízes particulares, uma vez que há 

uma espécie de privatização da justiça. 

 

Assim sendo, aparentemente, a Lei 9.037/1996 estaria colidindo com o preceito do artigo 5º, 

XXXV da [6], segundo o qual a lei não poderá excluir da apreciação do Judiciário qualquer 

lesão de direito individual. 

 

Não obstante, claro é que.[7] Não há qualquer imposição do legislador para o uso desse modo 

de composição de lides. 

 

Tratando sobre a temática, Gonçalves (2016) explica que há previsões, na própria Lei de 

Arbitragem, que revelam que “em caso de ilicitudes ou irregularidades, o Judiciário pode 

ser acionando, para evitar ou reparar lesões eventualmente ocorridas. (...) As decisões, na 

arbitragem, não cabem ao Judiciário, mas a sua intervenção se faz necessária para coibir 

abusos nos casos previstos na lei.”. O artigo 33 da referida Lei bem exemplifica o que foi 

dito pelo autor, pois prevê a possibilidade de arguição de nulidade da sentença arbitral 

perante juiz togado. 
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Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da Lei nº 

9.307/1996, ao julgar recurso em processo de homologação de Sentença Estrangeira (SE 5206). 

Dessa forma, não é cabível que se diga que a Lei afasta o acesso à justiça ou o direito à 

ampla defesa. Para um melhor esclarecimento do posicionamento do STF, segue parte da ementa 

da decisão: “(...) Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constitucionalidade, em tese, do juízo 

arbitral; discussão incidental da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, 

especialmente acerca da compatibilidade, ou não, entre a execução judicial específica para a 

solução de futuros conflitos da cláusula compromissória e a garantia constitucional da 

universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Constitucionalidade 

declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação 

de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, e a 

permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o 

compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, da CF. (...).”[9] 

 

Cláusula compromissória e compromisso arbitral.. 

A definição legal de cláusula compromissória está prevista no artigo 4º, caput, da Lei nº 

9.307/1996, in verbis: A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em 

um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, 

relativamente a tal contrato.. 

 

A cláusula compromissória, portanto, é a deliberação das partes, ao celebrarem um contrato 

cujo objeto seja direito patrimonial disponível, no sentido de que eventual dúvida ou 

conflito de interesses que venha a surgir durante a sua execução seja submetida ao juízo 

arbitral. Tal cláusula nasce junto com o contrato principal, pode estar nele inserida ou 

estipulada em documento apartado que a ele se refira, e, em todo caso, deve ser escrita, 

como dispõe o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.307/1996. Deve-se frisar, ainda, que a cláusula é 

uma medida nitidamente preventiva. 

 

Prevê o artigo 8º, da Lei de Arbitragem, que A cláusula compromissória é autônoma em relação 

ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, 

necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 

 

As partes podem, na cláusula compromissória, reportarem-se ou escolherem as regras de algum 

órgão arbitral institucional ou de entidade especializada, caso em que a arbitragem será 

instituída e processada de acordo com tais regras. Igualmente, as partes podem estabelecer, 
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na cláusula ou em outro documento, a forma convencionada para instituição da arbitragem, 

desde que tal instituição não contrarie normas de ordem pública e o interesse social. 

 

Não havendo o prévio acordo sobre a forma da arbitragem, a parte interessada manifestará à 

outra o seu interesse em dar início à arbitragem, convocando-a, nos termos do artigo 6º da 

Lei de Arbitragem, para firmar o compromisso arbitral. Se a parte convocada não comparece 

ou, comparecendo, recusa-se a firmar o compromisso, a outra parte poderá propor a demanda 

prevista no artigo 7º da mesma lei, perante o Judiciário. 

 

O artigo 7º, por seu turno, prevê que, existindo a cláusula compromissória e havendo 

resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá o interessado requerer a citação da 

outra parte para comparecer em juízo para que seja lavrado o compromisso arbitral, 

designando o juiz audiência para esse fim. A sentença que julgar procedente o pedido valerá 

como compromisso arbitral. 

 

O compromisso arbitral, por definição legal, é a convenção através da qual as partes 

submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou 

extrajudicial.. Segundo Gonçalves (2016), “Só será firmado se, durante a execução do 

contrato, surgir algum conflito de interesses entre os contratantes. Pode ser celebrado em 

cumprimento a cláusula compromissória ou independentemente desta, se as partes já estiverem 

a litigar ou na iminência de fazê-lo.”.[10] Mais adiante, acentuando a diferença entre a 

cláusula compromissória e o compromisso arbitral, o referido autor explicita que “Enquanto 

o compromisso é contrato definitivo, perfeito e acabado, a cláusula compromissória (...) é 

apenas contrato preliminar, em que as partes prometem efetuar contrato definitivo de 

compromisso, caso apareçam dúvidas a serem dirimidas.”.[11] 

 

Espécies de compromisso arbitral.. 

Conforme dispõe o artigo 9º da Lei de Arbitragem, o compromisso pode ser de duas espécies, a 

saber: judicial e extrajudicial. 

 

O compromisso arbitral judicial pode ser chamado de endoprocessual e o compromisso 

extrajudicial, extraprocessual. 

 

Compromisso arbitral judicial.. 
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"Refere-se a um conflito já ajuizado perante o Poder Judiciário. Nesse caso, o compromisso 

arbitral é firmado, por termo nos autos do processo judicial, perante o juízo ou tribunal 

onde corre a demanda. Após a assinatura do compromisso arbitral pelas partes, encerra-se as 

funções do juiz, pois quem decidirá será o árbitro."[12] 

 

Compromisso arbitral extrajudicial.. 

"Caso não exista um processo judicial ajuizado, as partes podem firmar um compromisso 

arbitral extrajudicial. Nesse caso, celebra-se o compromisso arbitral por escritura pública 

ou particular, assinado pelas partes e por duas testemunhas, determinando o árbitro e/ou 

câmara arbitral responsável pela solução do conflito."[12] 

 

Uma vez aperfeiçoado o compromisso extrajudicial, a ação não poderá mais ser ajuizada, salvo 

nos casos expressos em lei 

 

Requisitos legais.. 

A Lei de Arbitragem prevê cláusulas obrigatórias, essenciais para o compromisso arbitral, 

porém também faculta às partes a inserção de outras cláusulas. 

 

O artigo 10 da referida Lei prevê que constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

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

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

delegaram a indicação de árbitros; III) a matéria que será objeto da arbitragem; e IV) o 

lugar em que será proferida a sentença arbitral. 

 

O artigo 11, por seu turno, dispõe que o compromisso arbitral poderá conter, ainda: I - 

local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; II) a autorização para que o árbitro ou 

os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes; III) o prazo para 

apresentação da sentença arbitral; IV) a indicação da lei nacional ou das regras 

corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes; V) a declaração 

da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem; e VI) a 

fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 

 

Extinção do compromisso arbitral.. 
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O artigo 12 da Lei nº 9.307/1996 explicita as hipóteses de extinção do compromisso arbitral, 

prevendo que se extingue o compromisso arbitral: I) escusando-se qualquer dos árbitros, 

antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado, expressamente, não 

aceitar substituto; II) falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos 

árbitros, desde que as partes declarem, expressamente, não aceitar substituto; e III) tendo 

expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde que a parte interessada tenha 

notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez 

dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. 

 

Especificidades importantes do procedimento arbitral.. 

Dos árbitros.. 

O art. 13 da Lei de Arbitragem estabelece que, à exceção dos analfabetos e dos incapazes, 

qualquer pessoa da confiança das partes pode ser árbitro. Estabelece também que as partes 

deverão nomear um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, sendo permitida a escolha dos 

suplentes de cada árbitro. Cabe destacar, ainda, que, sendo nomeados vários árbitros, estes, 

por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Caso não se chegue a um consenso, 

se procederá à designação do mais idoso para a exercer a presidência. 

 

É comum a nomeação de juízes aposentados para exercer tal função, visto que, desde que 

““esteja despido de sua função jurisdicional””, não é vetada a nomeação de juízes, 

independentemente do grau de jurisdição, para atuarem como árbitros.[13] 

 

De cada árbitro se exige, essencialmente, que, no desempenho de sua função, proceda com 

imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Nesse ínterim, estará 

impedida de atuar como árbitro, a pessoa que tenha relação com as partes que caracterizaria 

caso de impedimento ou de suspeição de juízes, caso a demanda se procedesse no âmbito 

judiciário. As implicações, nestes casos, podem se assemelhar às penalidades que caberiam 

aos magistrados em condições análogas. 

 

É preciso destacar o que trata o artigo 17 da LA, o qual dispõe que os árbitros, quando no 

exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos, 

para os efeitos da legislação penal. 

 

Da Carta Arbitral.. 
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O Art. 22-C da LA, modificado pela Lei nº 13.129 de 2015[14], regulamenta que “O árbitro ou 

o tribunal arbitral poderá expedir Carta Arbitral para que o órgão jurisdicional nacional 

pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato 

solicitado pelo árbitro”[15]. Significa que o árbitro deverá analisar o mérito da sentença 

arbitral, mas que as decisões, nela constantes, poderão ser efetivadas pelo Judiciário. 

 

Na conformidade do artigo 260, § 3º do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 

de março de 2015)[16], as cartas arbitrais deverão atender, no que couber, aos requisitos 

das demais cartas (carta de ordem, carta precatória e carta rogatória) e serão instruídas 

com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da 

função. 

 

O NCPC[17], no seu artigo 237, IV, também determina que a Carta Arbitral é instrumento por 

meio do qual órgão do Poder Judiciário pode praticar ou determinar o cumprimento de ato 

objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral. Tal ato deverá 

atender à designação, constante no referido artigo, de estar na área de competência 

territorial do órgão. Podem ser atendidos, inclusive, os atos que importem efetivação de 

tutela provisória. 

 

Da Sentença Arbitral.. 

A sentença arbitral é abordada pela LA em seu artigo 23, o qual versa que tal sentença 

deverá ser proferida no prazo estipulado pelas partes e que, se nada houver sido 

convencionado, a apresentação da sentença deverá ser realizada no prazo de ““seis 

meses””, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. É colocado 

também, no § 2º, do mesmo artigo, que as partes e os árbitros, em comum acordo, poderão 

prorrogar o prazo para proferir a sentença. 

 

De acordo com o artigo 31 da LA, a Sentença Arbitral produz, entre as partes, e os seus 

sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos juízes togados. Sendo 

condenatória, constitui título executivo. 

 

O artigo 26 da LA trata dos requisitos obrigatórios da sentença arbitral, quais sejam: I) o 

relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; II) os fundamentos da 

decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, 

expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; III) o dispositivo, em que os árbitros 
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resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento 

da decisão, se for o caso; e IV) a data e o lugar em que foi proferida. 

 

Da inteligência dos artigos 34 e 35 da LA, tem-se que a sentença arbitral estrangeira será 

reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com 

eficácia no ordenamento jurídico interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os 

termos da mesma lei, devendo ser homologada pelo STJ. 

 

Irrecorribilidade da Decisão Arbitral.. 

As decisões arbitrais não podem ser alvo de discussões referentes ao seu mérito, por parte 

do Poder Judiciário e seus membros. Isso porque temos jurisdições paralelas, ambas 

reconhecidas constitucionalmente, quais sejam: a jurisdição estatal e a jurisdição arbitral. 

 

O árbitro é juiz de fato e de direito no procedimento arbitral e a sentença que proferir não 

fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Judiciário, podendo, no entanto, como acentua 

Gonçalves (2016), “ser impugnada judiciariamente, se for nula, nas hipóteses previstas no 

art. 32.”.[18] A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente 

a declaração de nulidade da sentença arbitral no prazo de até 90 dias, após o recebimento da 

notificação da respectiva sentença, parcial ou final. 

 

Arbitragem e administração pública.. 

Ao proceder a uma análise na evolução legislativa, é possível vislumbrar a aceitação 

crescente da adoção da arbitragem e outros meios de solução de litígios pela Administração 

Pública. Fato é que há alguns poucos anos não se permitia tal adoção e o que se alegava era 

a contradição com princípios basilares do Direito Administrativo, quais sejam: a Supremacia 

do Interesse Público e a Indisponibilidade do Interesse Público. 

 

Algumas leis dispersas preveem a possibilidade de adoção da arbitragem em determinados 

contratos administrativos. Porém, é importante ressaltar que a Lei de Arbitragem, com a 

modificação trazida pela lei 13.129/15, em seu artigo 1º, atribuiu, de modo genérico, à 

Administração Púbica, a possibilidade de valer-se da arbitragem nos casos em que a lide 

verse sobre direitos patrimoniais disponíveis. Vale ressaltar, não obstante, que o termo 

direitos disponíveis pode abarcar distintas interpretações, principalmente quando se está 

lidando com o interesse público. 
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Os §§ 1° e 2° da Lei nº 9.307/96 estabelecem os pré-requisitos que a Administração deverá 

atender para proceder à arbitragem. As suas regras valem para a União, os Estados e os 

Municípios. Além disso, é necessário que a Administração observe os princípios da legalidade 

e da publicidade previstos no caput do artigo 37, CF/88.[19] 

 

Arbitragem e interrupção da prescrição.. 

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves ressalta que a Lei nº 13.129/15 acrescentou um 

parágrafo ao artigo 19 da Lei de Arbitragem estabelecendo um marco interruptivo da 

prescrição, in verbis: “Art. 19, § 2o A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, 

retroagindo à data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por 

ausência de jurisdição.”[20] 

 

A Lei nº 9.307/96 continua sem prever prazos prescricionais. Estes devem ser estabelecidos 

pelas leis de direito material, especialmente o Código Civil. 
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Origens da noção de mediação.. 

A construção do raciocínio aristotélico é profunda sendo necessário compreender alguns 

conceitos que são formados no decorrer da construção filosófica de Aristóteles. A própria 

noção de mediação é atingida após varias discussões gravitam principalmente em torno de 

conceitos como o da felicidade, justiça, verdade e o meio-termo, como é fácil averiguar: "No 
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que diz respeito à justiça e à injustiça devemos indagar com que espécie de ações e 

relacionam elas, que espécie de meio-termo" (ARISTÓTELES, 2001). [1] 

 

Assim, a máxima de que os pensamentos filosóficos se complementam, será relevante para o 

presente desenvolvimento, logo, o primeiro subtítulo explorará o pensamento aristotélico e 

platônico a fim de identificar aquele. 

 

Origens da Mediação.. 

Aristóteles, em Ética a Nicômaco, fez um estudo acerca do que seria justiça, que para este 

filósofo (1987) “a justiça é o principal fundamento da ordem do mundo. Todas as virtudes 

estão subordinadas à justiça”[2]. À vista disso, o filósofo no livro V da Ética a Nicômaco 

(1987), fez um estudo sobre o que seria a justiça corretiva, que em sua concepção “a 

justiça corretiva seria o intermediário entre a perda e o ganho”.[2] 

 

Logo, a justiça corretiva, de Aristóteles, é entendida como mediação, que no ordenamento 

jurídico brasileiro é utilizado como método alternativo para solucionar conflitos. 

 

Aristóteles também ensina que a justiça corretiva visa a correção das transações entre os 

indivíduos, que pode ocorrer de modo voluntário, como nos delitos em geral. Dessa maneira, a 

justiça corretiva.[nota 1] 

 

Desta maneira, no entendimento de Aristóteles (1987)[2], a justiça corretiva necessita da 

intervenção de uma terceira pessoa, pessoa esta que será responsável por decidir eventuais 

conflitos que irão surgir nas relações interpessoais, como por exemplo, um eventual 

descumprimento de acordos ou cláusulas contratuais. 

 

Eduardo Bittar (2002, p. 38)[3], entende que a solução para os conflitos que decorrem do 

desentendimento humano, pode dar-se ou por força da ética ou por força do direito que pode 

intervir para pacificar as relações humanas. 

 

A aplicação da justiça corretiva fica ao encargo do juiz (dikastés), que é o mediador de 

todo o processo. O juiz é considerado para Aristóteles (1996, p.200)[4] a personificação da 

justiça, pois, “ir ao juiz é ir à justiça, porque se quer que o juiz seja como se fosse a 
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própria justiça viva (...) é uma pessoa equidistante e, em algumas cidades são chamados de 

‘mediadores’, no pressuposto de que, se as pessoas obtêm o meio-termo, elas obtêm o que é 

justo”. 

 

Desta forma, entende Aristóteles (1987)[2] que na justiça corretiva a figura do juiz como 

aquele que irá intervir nos conflitos, é de extrema importância, pois o juiz passa a 

personificar o que seria justo. 

 

Para Eduardo Bittar (2010, p. 135)[5] a justiça corretiva visa o “restabelecimento do 

equilíbrio rompido entre os particulares: a igualdade aritmética”. Aristóteles (1987)[2] 

leciona que “a lei considera apenas caráter distintivo do delito e trata as partes como 

iguais, se uma comete e a outra sofre injustiça, se uma é autora e a outra é a vítima do 

delito”. Assim, as partes do conflito serão tratadas de maneira igualitária, independente 

de qual posição estarão ocupando no conflito. 

 

Acrescenta, também, Aristóteles (1987)[2] que “sendo essa espécie de injustiça uma 

desigualdade, o juiz procura igualá-la”. Além disso, o filósofo exemplifica o tratamento 

igualitário dado às partes: 

 

Porque também no caso em que um recebeu o outro infligiu um ferimento, ou um matou e o outro 

foi morto, o sofrimento e a ação foram desigualmente distribuídos, mas o juiz procura 

igualá-los por meio da pena, tomando uma parte do ganho do acusado. (ARISTÓTELES, 1987)[2]. 

 

Logo, para Aristóteles,[2] “seja como for, uma vez estimado o dano, um é chamado de perda e 

o outro ganho”, tratando de maneira isonômica as partes. 

 

Assim, tem-se que na justiça corretiva, o juiz tem um papel fundamental, pois ele será o 

mediador de todo o processo. Para o filósofo Aristóteles (1987)[2], “recorrer ao juiz é 

recorrer à justiça, pois a natureza do juiz é ser uma espécie da justiça animada”, porque o 

juiz é a personificação da justiça. 

 

Portanto, as pessoas recorrem ao juiz como um intermediário, aquele que irá resolver o 

conflito, sendo justo para ambas as partes, tratando-as de maneira isonômica. Ensina 

Aristóteles (1987)[2], que naquela época “em alguns Estados os juízes são chamados de 
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mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o meio termo, conseguirão o 

que é justo. O justo, pois, é um meio termo já que o juiz o é”. Então, o meio termo é o 

equilíbrio para solucionar o conflito. 

 

Da mesma maneira, para Aristóteles a mediação é uma característica essencial para o juiz, 

uma vez que: 

 

o juiz estabelece a igualdade. É como se houvesse uma linha dividida em partes desiguais e 

ele retira a diferença pela qual o seguimento maior excede a metade para acrescentá-la 

menor. E quando o todo foi igualmente dividido, os litigantes dizem que receberam “o que 

lhes pertence”, isto é, receberam o que é igual. (ARISTÓTELES, 1987)[2] 

 

Deste modo, mesmo que uma pessoa cometa um delito contra outra, esta será compensada quando 

aquele receber sua pena, já que o juiz visa igualar os litigantes, retirando uma parte do 

ganho do acusado, por meio da aplicação da pena. 

 

Assim sendo, o juiz como mediador de conflitos, exerce um papel muito importante na 

concepção de Aristóteles, porque ele faz a justiça. Destarte que, sendo o juiz um mediador, 

ou seja, intermediário, ele deve resolver os litígios de forma justa para as partes, logo 

tem-se que o juiz é a justiça personificada, a justiça viva. 

 

Platão x Aristóteles.. 

Platão e Aristóteles se complementavam em suas diferenças, notadamente Platão é 

caracterizado pela abstracção em seus métodos de exercício filosófico, acreditava que 

existiam no homem duas modalidades em termos de realidade, uma sendo uma material ou 

sensorial e outra inteligível. Já Aristóteles conhecido pelo empirismo que aplicava em suas 

investigações esquematizou as descobertas realizadas pelos seus predecessores, sendo que 

alguns estudiosos creditam a Aristóteles o fato de ter dado ao " estudo acadêmico da 

filosofia um viés matemático[6]", e nas palavras de GEOVANNI REALE :   

 

"Com Platão e Aristóteles, a problemática filosófica se diferenciará e enriquecerá 

ulteriormente, distinguindo alguns âmbitos e setores de problemas que permanecerão depois em 

todo o curso da história da filosofia como pontos de referência. Neste ínterim, Platão 

descobrirá e demonstrará que a realidade, ou o ser, não é de um único gênero, e que, além do 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

cosmo sensível, existe uma realidade inteligível supra-sensível e transcendente. Daqui 

derivará a distinção aristotélica de uma física ou doutrina da realidade sensível, e de uma 

metafísica ou doutrina da realidade supra-sensível. Ulteriormente, os problemas morais se 

especificarão, serão distinguidos os dois momentos da vida do homem como indivíduo e do 

homem associado, e nascerá assim a distinção dos problemas propriamente éticos dos problemas 

propriamente políticos (problemas que, ademais, para o grego permanecem muito mais 

intimamente ligados do que para os modernos)" (1992)[7]. 

 

Platão defendia o Inatismo, pois afirmava que “a alma procede ao corpo”, ou seja, todo o 

ser humano já detém o conhecimento armazenado em sua alma das encarnações passadas. Sempre 

que o indivíduo encarna, já teria a sua base de conhecimentos pronta, dizia que esses 

“conhecimentos adormecidos” deveriam ser trabalhados e organizados ao longo da vida para 

se transformarem em “conhecimentos verdadeiros”. 

 

A origem das ideias, segundo Platão é dado por dois mundos que são o mundo inteligível, que 

é o mundo que nós, antes de nascermos, passamos para ter as ideias assimiladas em nossas 

mentes e após o nascimento, assimilamos o mundo em que vivemos, denominado como mundo 

sensível, pois nós já temos as ideias formuladas em nossas mentes, mas muito guardadas e 

para serem utilizadas  é necessário “relembrar” as ideias já conhecidas através do mundo 

inteligível[4]. 

 

Portanto, para Platão tudo se justifica através da alma, pois temos o conhecimento sensível 

da crença e da opinião e o conhecimento intelectual do raciocínio e da indução, alcançando a 

essência das coisas e das ideias. 

 

Já Aristóteles, era um filósofo que defendia o Empirismo, cujas ideias são adquiridas 

através da experiência, dando muita importância para o mundo exterior e para os sentidos, 

sendo a única fonte do conhecimento e aprimoramento do intelecto. 

 

Assim, para Aristóteles existem seis formas ou grau de conhecimento que são: sensação, 

percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Para ele o conhecimento é formado e 

enriquecido por informações trazidas de todos os graus citados e não há diferença entre o 

conhecimento sensível e intelectual, um é continuação do outro. As cinco primeiras formas 

utilizam o conhecimento concreto e a última forma, a intuição que é puramente intelectual. 
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Sobre a justiça, Platão defende que as pessoas já nascem com suas ideias formuladas e 

inatas, assim, todos tem a mesma fonte do que seria a justiça, não permitindo a introdução 

de novas ideias no mundo inteligível. 

 

Já a tese formulada por Aristóteles permite essa diferença, pois as ideias não são 

assimiladas por todas as pessoas na mesma fonte, pois a fonte é a experiência e nem todos 

tem as mesmas experiências, sendo admissível a introdução de novas ideias. 

 

Para Aristóteles, a mediação é uma característica essencial para o juiz.. 

O tema Justiça é ressaltado na sua obra Ética a Nicômaco, em que o Pensador esclarece seu 

ponto de partida para sua análise sobre a diferenciação entre justiça e injustiça. 

 

Compreende a justiça como o exercício de todas as virtudes dirigidas ao cidadão (um hábito 

pelo qual agem os justos e realizam e querem as obras justas). Em seu sentido estrito, a 

justiça é uma virtude particular onde se consumam a alteridade e a igualdade. 

 

Assim para o filósofo a justiça seria uma disposição de caráter que torna as pessoas 

propensas a fazer o que é justo e desejar o que é justo, aquele que cumpre a lei e respeita 

a igualdade, portanto, toda legalidade na concepção do filósofo, é justa. Enquanto que a 

injustiça é o estado que nos faz agir injustamente e desejam o que é injusto. 

 

Aristóteles abordou a distinção entre justo natural, como aquele que é sempre e em todas as 

partes se manifesta como tal, resultante de uma justiça necessária que independe da vontade 

humana e, justo legítimo ou convencional, que em princípio pode ser realizado de uma maneira 

ou de outra, mas depois de regulamentado por lei (nomos), passa a ser obrigatório. 

 

De acordo com sua ideologia, Aristóteles diz que a justiça, é realizada utilizando o 

princípio da igualdade, com fundamento na coesão e na harmonia da vida social, fazendo, 

portanto, a distinção entre justiça universal e justiça particular. A justiça universal tem 

por objetivo tudo que constitui o domínio do homem, sendo uma virtude que está em todas as 

demais virtudes e a justiça particular que tem por finalidade a riqueza e a segurança 

pessoal[1]. 
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Para o Filósofo, a justiça particular é subdividida em justiça de reciprocidade, 

distributiva e corretiva, como veremos: 

 

A justiça da reciprocidade, o ser discutido é a troca, onde nada mais que justo é a 

igualdade recíproca, onde um sapateiro tem que igualar seu trabalho ao de um médico, se caso 

venha a ter uma troca, por esse motivo estipula-se o dinheiro onde se pode guardar para 

trocar por algo necessário do que um monte de par de sapatos ou qualquer outra coisa, sendo 

neste caso o meio termo da ação. 

 

A justiça distributiva, diz respeito às relações entre a sociedade e seus membros, com a 

função de repartir com os cidadãos os bens da comunidade e de que cada qual receba a 

respectiva porção correspondente aos seus méritos. Assim, reafirma o tratamento desigual 

entre as pessoas, pois, se são desiguais os méritos, devem ser desiguais os prêmios. 

 

A justiça corretiva, também chamada sinalagmática (subdividiu em justiça comutativa e 

justiça judiciária), está relacionada aos cidadãos entre si e que leva em consideração a 

punição da conduta em sua objetividade, desconsiderando nesse julgamento as diferenciações 

dos sujeitos da ação ilícita, buscando a ordem nas relações entre os indivíduos.   

 

Assim, na teoria aristotélica aplicada na justiça corretiva, o juiz é o mediador de todo 

processo, cabendo a ele a aplicação e fiscalização do direito em benefício da sociedade. 

Ainda na visão aristotélica, o juiz tem o dever de igualar as partes, alcançando uma 

“igualdade absoluta” em situação de paridade, para o retorno do estado inicial em que as 

partes se encontravam antes de ocorrer à desigualdade. 

 

Ainda nas palavras de Perfecto Ibanez citado por SILVA(2010): "o juiz como mediador de 

conflitos é embuído de autoridade para aplicar as normas, é um fato universal para todos os 

grupos humanos, bem como outro fato universal que o acompanha que é inquietude social pelos 

possíveis abusos deste poder que, sobretudo na vertente penal, é particularmente 

incisivo."[8] 

 

Ademais, Aristóteles afirmou que a lei tem um caráter geral e por isso não se refere aos 

casos particulares, embora com adaptação aos seus comandos, formulando, por assim dizer, a 

sua doutrina da equidade, cabendo ao juiz redistribuir o bem e o mal para igualar as partes, 

dentro de uma ordem política. 
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Portanto, para Aristóteles a aplicação da lei seria a forma de se obter uma igualdade 

aritmética justa, pois considera que, simultaneamente, o homem injusto é aquele que peca 

contra a igualdade, sendo também, que o injusto é desigual. É claro que existem algum meio 

entre estas duas espécies de desigual. Ora, este meio é o igual, visto que em toda ação 

admitindo o mais e o menos há também o igual. 

 

Se, portanto, o injusto é desigual, o justo é igual, o que é, sem maior raciocínio, uma 

opinião unânime. E, sendo o igual um meio, o justo também será certo meio. 

 

Assim, a igualdade será a mesma, tanto para as pessoas quanto para as coisas, porque a 

relação que existe entre as coisas a partilhar é a mesma que existe entre as pessoas. Se as 

pessoas não são iguais não receberão partes iguais, as disputas e as contendas originam-se 

quando, sendo iguais, as pessoas possuem ou se lhes atribuem partes desiguais, ou quando, 

sendo desiguais as pessoas, seus quinhões são iguais. 

 

Assim, o elo para a igualdade está entrelaçada entre si, não podendo exercer uma, sem romper 

a outra, havendo entre ambos um meio termo existente. Como o elo não é visível e rompendo-se 

em algum momento, a figura do julgador decidirá quem estará de acordo com a justiça, 

aplicando ao final a condenação e o seu cumprimento, buscando demonstrar de imediato o 

justo, uma figura abstrata porem essencial. 

 

O princípio da justiça distributiva não nos diz que devemos tratar as pessoas como iguais ou 

como desiguais, deixa simplesmente pressupor que a igualdade ou a desigualdade entre elas se 

acham já fixadas em harmonia com certo ponto de vista que aliás não pode ser dado pelo 

princípio. A igualdade não é um fato que nos seja dado. Nem os homens nem as coisas são 

iguais entre si. Pelo contrário, são sempre tão desiguais "como um ovo em relação a outro 

ovo". A igualdade é sempre uma abstração, sob certo ponto de vista. 

 

Notas 

Ir para cima ↑ é a que desempenha função corretiva nas relações entre as pessoas. Esta 

última se subdivide em duas: algumas relações são voluntárias e outras são involuntárias; 

são voluntárias a venda, a compra, o empréstimo a juros, o penhor, o empréstimo sem juros, o 

depósito e a locação (estas relações são chamadas voluntárias porque sua origem é 

voluntária); das involuntárias, algumas são sub-reptícias (como o furto, o adultério, o 
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envenamento, o lenocínio, o desvio de escravos, o assassino  traiçoeiro, o falso 

testemunho), e outras são violentas, como o assalto, a prisão, o homicídio, o roubo, a 

mutilação, a injúria e o ultraje[1] (ARISTÓTELES, 1996, p. 197). 

História da Mediação.. 

O termo mediação deriva do latim “mediare” que dentre outros significados é o de intervir. 

Significa, então, intervir de maneira pacífica, imparcial na solução de conflitos. 

 

A mediação já era praticada nos litígios bíblicos, como na Grécia e na civilização Romana, 

especialmente nas comunidades judaicas, difundindo-se em outras culturas como a islâmica, 

hindu, chinesa e japonesa. 

 

Assim, desde a década de 50, a China aplica a mediação na resolução de conflitos familiares 

através do Comitê Populares de Conciliação e dos Tribunais de Conciliações. 

 

No período pós guerra, na segunda metade do século passado, os Estados Unidos, visando 

diminuir a grande quantidade de processos que abarrotavam o Poder Judiciário, criaram um 

modelo de meios alternativos de solução de conflitos, originando a ADR (Alternative Dispute 

Resolution), hoje internacionalmente conhecida, para identificar os meios alternativos de 

solução de conflitos. 

 

A partir dos anos 80, a mediação passou a ser disseminada nos moldes americanos para o 

Continente Americano, Europeu e Asiático, como a melhor forma, trazendo os benefícios 

apresentados tanto pela agilidade na resolução dos conflitos, como pela satisfação das 

partes que escolheram o mediador para intervir, apontando a melhor solução para ambas. 

 

Assim, historicamente podemos observar o artifício da mediação presente desde o início da 

existência dos grupos sociais nos mais diversos países do mundo, indo até os dias de hoje 

onde a mediação demonstra ser um valioso mecanismo para resolução de conflitos com agilidade 

e satisfação entre as partes. 

 

 

 

Ambox rewrite.svg 
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Esta página precisa ser reciclada de acordo com o livro de estilo (desde maio de 2015). 

Sinta-se livre para editá-la para que esta possa atingir um nível de qualidade superior.  

A mediação é um procedimento para resolução de controvérsias, se enquadra como um dos 

métodos alternativos à clássica litigância no judiciário, uma ADR [1] (Alternative⁄Amicable 

Dispute Resolution). Consiste num terceiro imparcial (mediador) assistindo e conduzindo duas 

ou mais partes negociantes a identificarem os pontos de conflito e, posteriormente, 

desenvolverem de forma mútua propostas que ponham fim ao conflito. O mediador participa das 

reuniões com as partes de modo a coordenar o que for discutido, facilitando a comunicação e, 

em casos de impasse, intervindo de modo a auxiliar a melhor compreensão e reflexão dos 

assuntos e propostas, mas nunca impondo às partes uma solução ou qualquer tipo de sentença. 

 

A mediação é uma disciplina de pleno direito, numa situação em que as pessoas estão presas 

em um conflito, é o seu livre acordo.[10] 

 

Neste sentido, as características essenciais de um mediador são: i) a ausência de 

preferência em determinar o conteúdo do que for acordado pelas partes; ii) ausência de 

autoridade para impor uma decisão vinculante às partes e; iii) saber que as partes não 

chegam a um acordo completo até que cada parte aceite todos os termos do acordo. 

 

Não se trata de uma escolha arbitrária por parte de alguém, mas sim de uma composição de 

base negocial a que as partes chegam com o auxílio de um terceiro neutro que facilita a 

comunicação e permite muitas vezes que as questões colocadas na mesa de negociação "fluam" 

com maior naturalidade. 

 

Quanto ao campo de aplicação deste método, ele é muito vasto, sendo utilizado em conflitos 

comerciais, empresariais, civis, familiares, trabalhistas, internacionais. 

 

Desenvolvimento da mediação.. 

Antes de ter a aceitação dos dias de hoje a mediação foi utilizada com maior frequência em 

conflitos entre indivíduos, para mais tarde passar a se tornar mais popular no ambiente 

empresarial. 
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Como seu uso passou a surtir efeitos muito positivos, alguns experimentos foram realizados 

para futuramente implementar este método no sistema judicial norte-americano. E por ter sido 

bem sucedida, a mediação passou a ser incluída em algumas leis relacionadas ao "Setor 

Público de Relações do Trabalho", criando também agências vinculadas à Administração Pública 

com o intuito de propiciar uma nova alternativa aos trabalhadores insatisfeitos com as 

condições de trabalho. 

 

A mediação passou a estar presente nas disputas envolvendo controvérsias de vizinhanças e 

comunidades, mas o setor que propulsionou este método foi o da educação. Por existirem casos 

em que os pais de crianças tinham reclamações que poderiam virar demandas judiciais, 

constatou-se poderia ser frutífera a reunião de pessoas envolvidas diretamente nos conflitos 

com um mediador. 

 

Com a percepção de que a mediação era capaz de atingir assuntos, sentimentos e emoções que o 

ambiente judicial impedia impondo, quase sempre uma solução desagradável para uma das 

partes, seu âmbito passou a abranger os conflitos familiares. 

 

Com o passar dos anos inevitavelmente este método se expandiu e passou a fazer parte de 

disputas públicas e inclusive para solucionar questões durante processos judiciais. Assim, 

os mediadores passaram cada vez mais a lidar com assuntos repetitivos, o que lhes propiciou 

adquirir experiência, permitindo-lhes estabelecer regras e formas mais específicas. 

 

O casamento entre negociação e mediação.. 

Ao se optar pela mediação, é inevitável que as partes negociem questões dos mais diversos 

tipos. E por esta razão é crucial lembrar que existe toda uma teoria da negociação, 

desenvolvida nas últimas décadas, em especial pela escola de direito de Harvard, através de 

seu conceituado Global Negotiation Project. 

 

Na década de 1990 os autores William Ury e Roger Fischer lançaram o livro "Como chegar ao 

sim", que passou a ser um best-seller e referência mundial sobre técnicas de negociação 

baseadas em interesses, deixando posições de lado. Basicamente o livro realiza uma abordagem 

em que o foco é fazer o "bolo crescer" para depois reparti-lo entre as partes, permitindo-se 

alcançar soluções em que ambos os lados saiam ganhando. Os autores introduzem um recurso 

muito útil nas negociações, que consiste na Melhor Alternativa Sem Acordo – MASA (em inglês 
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BATNA – Best Alternative to a negotiated agreement), que não deve ser confundido com o 

"piso" que uma parte possui na negociação (o valor mínimo para se fechar acordo). 

 

Esta literatura influenciou a negociação contemporânea, em especial a desenvolvida nas 

mediações dos dias de hoje, inserindo valiosos conceitos e ideias, como a necessidade de se 

separar as pessoas dos problemas, de se focar nos interesses e não em posições, bem como de 

se buscar opções que propiciem ganhos mútuos. 

 

Mediação Internacional.. 

Passando-se para uma análise do contexto internacional da mediação, cumpre ressaltar que ela 

começou a se desenvolver mais na década de 1960 nos Estados Unidos, através do movimento 

conhecido como ADR [2] (Alternative Dispute Resolution), em que se iniciou a criação de 

processos alternativos ao tradicional litígio. Iniciou-se uma onda de incentivos aos órgãos 

públicos, tribunais e empresas para se utilizarem da negociação, da arbitragem, da mediação, 

dentre outros métodos céleres e eficientes. A mediação consagrou-se como uma das 

alternativas prediletas, já que permitia às partes chegarem juntamente a um acordo. Pelo 

fato de não existir um terceiro impondo-lhes uma decisão que deve ser cumprida, na mediação 

tem-se uma maior liberdade para acordar algo, sendo possível deixar claros os pontos 

obscuros, as divergências e insatisfações de cada um, chegando a um acordo só quando for 

benéfico para ambas as partes. 

 

Na década de 1980 a mediação passou a ser mais conhecida e difundida no meio empresarial 

norte-americano, influenciando naturalmente países europeus. Dadas as diversas privatizações 

ocorridas nos EUA e um movimento de constante crescimento no campo corporativo, a busca por 

eficiência era uma exigência. A mediação teve, então, grande aceitação possibilitando a 

solução de controvérsias de modo muito mais eficiente, rápido e menos destrutivo do ponto de 

vista das relações negociais. 

 

Interessante notar que a partir de então, grandes empresas como as do ramo de seguros 

passaram a adotar um processo de mediação destinado a atender reclamações dos consumidores. 

Vale até mesmo ressaltar que empresas do ramo da construção passaram a utilizar-se desta ADR 

como um estágio anterior à arbitragem. Assim, cada vez mais este método passou a ser 

utilizado para dirimir divergências tanto do âmbito empresarial como jurídico. 

 

Mediação comercial internacional.. 
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Dadas as complexas relações comerciais que atualmente são estabelecidas, conflitos surgem e 

empresas se deparam com a necessidade de se recorrer a uma arbitragem internacional ou até 

mesmo deixar viver com o conflito, dado o alto valor de se constituir um processo arbitral. 

Neste contexto alternativas mais práticas e céleres são bem-vindas, como é o caso da 

mediação. 

 

Como atualmente este método se expandiu por diversos países, é inevitável que famosas 

organizações no campo das ADR como, por exemplo, a ICC, [3], e a AAA [4], passem a adotar a 

mediação como uma das alternativas disponibilizadas para solução de conflitos. 

 

Geralmente em contratos internacionais envolvendo empresas multinacionais, é freqüente que 

as partes estabeleçam cláusulas estipulando a arbitragem como a solução para conflitos que 

possam vir a surgir, elegendo o foro, a lei aplicável e, muito freqüentemente, quais regras 

devem reger o procedimento da arbitragem. Este último ponto é importante, pois as partes 

optam, em geral, pela escolha de uma organização internacional neutra e de renome, que 

possua regras específicas para determinar o curso de procedimentos arbitrais. Cumpre 

ressaltar a CCI como uma organização bem cotada para essa questão, já que possui um guia com 

regras claras e eficientes, freqüentemente adotada por grandes corporações. 

 

A CCI [5] é muito requisitada não só no campo da arbitragem, mas também no de outros meios 

de resolução de conflitos alternativos, a exemplo da mediação. Recentemente a Organização 

publicou seu guia de regras direcionadas para outras ADR. As ICC ADR Rules [6] têm o 

objetivo de oferecer a parceiros de negócios meios amigáveis de solução de controvérsias, na 

maneira que melhor se adequar às suas necessidades. As ICC ADR Rules estão vigentes desde 1º 

de julho de 2007, alterando as 1988 ICC Rules of Optional Conciliation. 

Como disposto na introdução das ICC ADR Rules, a ICC arbitration tem de ser distinguida da 

ICC ADR, haja vista que são duas maneiras distintas de resolução de controvérsias, não 

decorrendo necessariamente a arbitragem quando infrutífero o método da conciliação, a não 

ser que as partes acordem nesse sentido. 

As ICC ADR Rules são bem flexíveis, podendo as partes decidir pela (não) aplicação de 

determinada regra da ICC ADR Rules quando acharem mais benéfico – art. 1, ICC ADR Rules. 

Como disposto no artigo segundo, para sujeição da resolução de conflito às regras ADR da 

CCI, deve ser redigido um pedido de ADR com o nome de todas as partes envolvidas.Se uma das 

partes envolvidas não concordar em se sujeitar às regras da CCI, o pedido de ADR será 

negado. 
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O terceiro neutro também deve ser escolhido de comum acordo por todas as partes. Caso não o 

seja, a CCI o escolherá – art. 3º. 

As partes e o terceiro neutro devem o quanto antes determinar qual será a técnica de ADR a 

ser adotada. Na ausência de acordo com relação à técnica, a mediação será utilizada – art. 

5º, 2. 

O terceiro neutro tem o dever de guiar a discussão de acordo com as vontades das partes, de 

acordo com os princípios da justiça e da imparcialidade. As partes deverão acordar qual será 

a língua do procedimento e onde ele será realizado. Na ausência de acordo, o "neutro" 

decidirá – art. 5º, 4. As partes também têm o dever de cooperar de boa-fé. 

As partes estão livres para terminar o procedimento de ADR quando desejarem. 

A princípio a ADR será privada e confidencial, a não ser que as partes acordem em sentido 

oposto ou que a lei aplicável determine o contrário – art. 7, 1. 

Como decorrência da confidencialidade é vedado às partes se utilizar de documentos 

apresentados na ADR, de opiniões expressas ou confissões dadas durante o procedimento ou de 

uma proposta apresentada como prova para processo judicial ou arbitral – art. 7, 2. O 

terceiro neutro também está defeso de se envolver com posterior processo adjudicatório 

relacionado com a disputa realizada na ADR que assistiu e conduziu – art. 7, 3. 

Também foi elaborado conjuntamente o Guia para ADR da CCI (Guide to ICC ADR) [7], com 

intuito de explicar as regras de ADR da CCI acima sumarizadas e também relacionar técnicas 

de ADR que podem ser usadas sob o parâmetro das ICC ADR Rules. Está disposto neste guia como 

característica das ADR da CCI os procedimentos flexíveis e controlados o máximo possível 

pelas partes. É intuito das regras de ADR da CCI tenderem a um processo rápido e 

relativamente barato. Os procedimentos regulados pelas regras de ADR da CCI podem levar a um 

acordo vinculante entre as partes ou em uma opinião não-vinculante do terceiro neutro (este 

último ocorrendo quando a técnica escolhida pelas partes tiver sido a avaliação neutra). 

Fugindo agora às regras e ao guia elaborado pela CCI e entrando brevemente no assunto de 

contratos internacionais podemos observar a freqüência das multi-step clauses, que prevêem 

uma ordem de procedimentos a serem adotados quando uma controvérsia surgir. Assim, estipula-

se que o primeiro passo diante de um conflito será a negociação, seguindo-se para a mediação 

caso a primeira tenha sido infrutífera, culminando na arbitragem quando as alternativas 

anteriores não tiverem funcionado. A eficiência em um processo escalonado como esse é 

inquestionável, pois o objetivo maior é evitar a litigância e os elevados custos de um 

processo arbitral, esgotando-se assim previamente a possibilidade de decisão de base 

negocial. 

 

Quando é recomedável a mediação?.. 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

Frank Sander e Lukasz Rozdeiczer elaboraram um estudo que sistematizou de forma inteligente 

e sintética o processo de análise para se determinar o melhor método para a resolução de uma 

controvérsia específica. 

 

No estudo são levantados três elementos/questões centrais que devem ser levados em 

consideração para se decidir qual a forma mais apropriada para a resolução de determinada 

controvérsia: a) os objetivos que as partes desejam atingir na solução do conflito; b) qual 

forma de resolução de conflitos possui recursos que muito provavelmente facilitariam a 

resolução da controvérsia; e c) o motivo pelo qual não se consegue chegar a consenso e qual 

a forma de resolução de conflitos que poderia superar esse obstáculo. 

 

a) os objetivos que as partes desejam atingir na solução de controvérsias 

Os objetivos velocidade, privacidade, custo baixo, criação de soluções alternativas pareto-

eficiente e controle pelas partes do processo são melhor satifeitos no método da mediação. 

Também são apresentados dados nesse estudo de que o maior índice de satisfação das partes na 

resolução de controvérsias ocorre na mediação. 

b) quais formas de resolução de conflitos possuem recursos que muito provavelmente 

facilitaram a resolução do conflito? 

As seguintes características de uma controvérsia são melhor abordadas – no sentido de 

utilizá-las de forma mais eficiente para se chegar a uma solução satisfatória – por meio da 

mediação: a boa relação entre os advogados das partes; a boa relação entre as partes; a 

disposição das partes em fechar um acordo; a disposição de uma ou de ambas as partes em se 

desculpar; a disposição das partes em resolver o problema; existência de muitas questões 

envolvidas na controvérsia; e a demanda por um profissional com conhecimento específico e 

que seja neutro. 

Um dos pontos mais positivos da mediação é a maior possibilidade de se chegar a uma solução 

criativa pareto-eficiente mutuamente benéfica a ambas as partes, o que é chamado de pie-

enlargement (ao invés de se dividir "a torta", cria-se mecanismos de aumentá-la para que, 

posteriormente, seja dividida gerando maior satisfação para ambas as partes). Exemplo do 

fenômeno da pie-enlargement: suponhamos que dois irmãos estejam brigando pela mesma laranja, 

pois o irmão mais velho quer chupar a laranja, enquanto o mais novo quer brincar com sua 

casca. A mãe das crianças poderia decidir o problema de duas formas: simplesmente dividir a 

laranja ao meio, ou cortar a casca da laranja e dá-la ao irmão mais novo e dar o resto da 

laranja para o mais velho (que seria uma solução de pie-enlargement, gerando o dobro de 

satisfação para cada irmão). 
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Outra característica da controvérsia que é mais bem atendida através da mediação é o 

interesse em se manter ou melhorar o relacionamento das partes, o que geralmente ocorre em 

controvérsias relativas a comércio. A adjudicação, seja dentro ou fora do judiciário, gera 

na maioria dos casos estresse e deterioração da relação. A disposição para cooperação é um 

forte indicativo para se recorrer à mediação, demonstra que se deve tentar resolver o 

conflito através de um meio de natureza consensual e não competitiva. Já a postura 

competitiva é um indício de que um procedimento de base negocial (mediação ou minitrial) 

pode não ser a melhor forma de resolução do conflito. 

Uma característica que é melhor atendida quando se recorre ao judiciário é a de quando uma 

parte se beneficiaria do procedimento formal da litigância. Ex: uma senhora considera 

seriamente a hipótese de se divorciar de seu marido, sendo que ela suspeita que ele tem bens 

escondidos. O judiciário atenderia melhor a essa demanda por descoberta de novos fatos por 

poder, por ordem judicial, ordenar a revelação dos bens do marido. 

Outra característica decisiva para se escolher o meio de solução de controvérsias que gerará 

mais resultado e permitirá um acordo, consiste na posição hierárquica que cada parte ocupa 

na organização que representa: se a contra-parte ocupa posição hierárquica baixa na 

organização que representa, muito provavelmente não terá poderes para chegar a um acordo que 

não seja aquele pré-aprovado pela sua companhia. 

c) o motivo pelo qual não se consegue chegar a consenso e qual a forma de resolução de 

conflitos que poderia superar esse obstáculo 

A mediação é a forma de resolução de controvérsias que melhor supera os seguintes 

obstáculos: dificuldade de comunicação; necessidade de uma parte manifestar seus 

sentimentos; e medo de que sejam revelados os verdadeiros interesses de uma ou ambas as 

partes. 

Dois obstáculos não são melhor atendidos pela mediação: desequilíbrio de poder e casos em 

que fatos precisam ser determinados (ex. quando o caso depende de credibilidade de uma 

testemunha ou quando se faz necessária complexas descobertas). 

Questões somente de direito também são mais bem respondidas no judiciário. 

Por fim Frank Sander e Lucasz Rozdeiczer concluem que, pelos benefícios expostos em seu 

trabalho, a mediação é quase sempre uma forma superior para se começar a discutir a 

controvérsia. Eles propõem a seguinte abordagem: quando se está diante de um conflito se 

deve partir da ideia de que o primeiro meio de solução de controvérsias deve ser a mediação. 

Deve-se então questionar se existem contra-indicações para o uso da mediação como, por 

exemplo, se o objetivo de uma ou de ambas as partes só pode ser satisfeito através da 

adjudicação, se a controvérsia se torna uma questão de princípio, quando se está diante da 

síndrome "jackpot" (quando uma das partes acredita que litigando terá ganhos muito altos), 

quando há interesse em se criar precedente e etc… Não havendo contra-indicações, é 

fortemente recomendável a utilização da mediação. Se há contra-indicações, deve-se ponderar 
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se elas prevalecem sobre os benefícios que a arbitragem oferece. Se elas prevalecerem, 

recomenda-se utilização de outro meio de solução de controvérsias, se não prevalecerem é 

recomendável o uso de arbitragem. 

 

A mediação no Brasil.. 

Partindo-se para uma análise da mediação no Brasil, ela seguiu uma trajetória semelhante ao 

ocorrido nos EUA, naturalmente em escala bem reduzida. Atualmente este método está previsto 

no Decreto nº 1.572, de 28 de julho de 1995 sobre as negociações coletivas trabalhistas, 

prevendo a revisão e o reajuste dos salários com base na variação do IPC-r, nos arts. 9º a 

13 da Lei nº 10.101 de 2000, sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados 

da empresa, e também na Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades 

escolares. 

 

No entanto, observa-se que falta uma lei regulamentando a mediação, estipulando regras para 

seu funcionamento. Por esta razão, o presente trabalho visa dar uma ideia de como se 

pretende regulamentar este método no país, analisando-se para tanto o Projeto de Lei da 

Câmara nº 94 de 2002 [8] (nº 4827 de 1998, na Casa de origem), que até o primeiro semestre 

de 2008 não havia sido aprovado, mas assim mesmo vale a pena estudá-lo a fim de que se possa 

perceber como tal método pode ser regulado. 

 

O Projeto de Lei da Câmara nº 94 de 2002, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra, pretende 

institucionalizar e disciplinar a mediação como método de prevenção e solução consensual de 

conflitos. Este projeto aponta a disciplina jurídica da mediação – judicial ou 

extrajudicial –, sendo definida como atividade técnica exercida por terceira pessoa, que 

escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta com o propósito de lhes 

permitir que, de modo consensual previnam ou solucionem conflitos (art. 1º). 

 

Com base no Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Congresso Nacional a 

mediação poderá incidir em toda matéria que a lei civil ou penal admita conciliação, 

reconciliação ou transação. Podem ser mediadores tanto pessoas físicas quanto pessoas 

jurídicas, que, nos termos de seu objeto social, se dediquem ao exercício da mediação. O 

exercício da mediação poderá ser nas modalidades prévia ou incidental e judicial ou 

extrajudicial (art. 3º), assentando que ela será sempre sigilosa, salvo convenção das partes 

(art. 6º), e que o termo de transação lavrado pelo mediador e assinado por ele e pelos 

interessados poderá ser homologado pelo juiz e consistirá em título executivo judicial. 

(art. 7º). 
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Quanto à qualificação dos mediadores, o projeto e o parecer discriminam quem pode ser 

mediador judicial (art. 10) e extrajudicial (art. 11) e co-mediador (art. 15), outorgando 

atribuições à Ordem dos Advogados do Brasil, aos Tribunais de Justiça dos Estados e às 

instituições especializadas previamente credenciadas pelos Tribunais de Justiça o 

treinamento e seleção dos candidatos à função de mediador (art. 14). Curioso notar que o 

Projeto equipara os mediadores, quando no exercício de suas atribuições, aos funcionários 

públicos para fins penais (art. 12, in fine), e aos auxiliares da justiça, para todos os 

fins (art. 12), impondo-lhes os deveres de imparcialidade, independência, aptidão, 

diligência e confidencialidade (art. 13). 

 

O registro dos mediadores será mantido pelos Tribunais de Justiça (art. 16), a quem caberá 

normatizar o processo de inscrição dos mediadores que atuarão no âmbito de sua jurisdição 

(art. 16, § 1º). Ademais, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania inseriu disposição 

que impõe aos Tribunais de Justiça a sistematização dos dados dos mediadores e a sua 

publicação para fins estatísticos (art. 16, § 4º). Tais atos objetivam o efetivo controle do 

trabalho dos mediadores, de modo a assegurar aos que optarem pela prevenção ou solução de 

seus conflitos por esta ADR, que o terceiro escolhido para condução dos trabalhos gozará dos 

atributos que a lei exige. Tal providência será útil, ainda, para que haja rigoroso controle 

estatístico. Isto também servirá de ferramenta útil para punir efetivamente os mediadores 

que apresentarem desvios de conduta e bani-los do exercício da atividade de mediação, 

impedindo que maus mediadores inviabilizem a incorporação da mediação na cultura brasileira. 

 

Está também descrita a forma de fiscalização e controle da atividade de mediação. Constam as 

hipóteses de impedimento dos mediadores e condutas passíveis de censura (arts. 20 a 24), 

trazendo linhas gerais sobre o processo administrativo a que se submeterão os mediadores 

(art. 25). Cabe ainda registrar a disciplina especial trazida para os mediadores judiciais, 

que se submeterão ao controle da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 18). Estão arroladas no 

Capítulo III do referido projeto as hipóteses de exclusão do Registro de Mediadores, e a 

cláusula de vedação de recadastramento do mediador excluído por conduta inadequada, em 

qualquer local do território nacional (art. 24, § 2º). 

 

A mediação prévia está disciplinada no Capítulo IV. O Capítulo V pretende tornar obrigatória 

a tentativa de mediação incidental. Neste sentido, a obrigatoriedade da mediação incidental 

pode ter o condão de estimular a autocomposição e "desafogar" as varas de primeira 

instância, em consonância com o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, que 

estatui que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 
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Por fim, o Capítulo VI traz disposições finais, de caráter geral, estatuindo que a atividade 

do mediador será sempre remunerada e estabelecendo o prazo de 180 dias para os Tribunais de 

Justiça expedirem as normas regulamentadoras que viabilizem o início das atividades. 

 

Como a tramitacao dessa proposta legislativa tem se estendido sem aprovacao final (posicao 

de setembro 2010), e nesse tempo muita coisa vem sendo mudada, para maiores detalhes, ver o 

trabalho analitico em http://www.myebook.com/index.php?option=ebook&id=95857 

 

Modelos de Mediação Midiática.. 

A mediação também pode ser entendida como um fenômeno vinculado aos processos de 

comunicação, uma teoria social, um conceito operativo, uma categoria de análise. Segundo a 

autora Christa Berger[11], os meios de comunicação mediam os campos sociais e são 

instrumentais na organização da sociedade. O autor Manuel Martín Serrano considera a 

mediação como um fenômeno social contemporâneo e, ao mesmo tempo, propõe a mediação como 

modelo de análise. Afirma também que é a teoria da mediação que fundamenta a teoria da 

comunicação[12]. Em outra de suas obras[13], o autor explica e aplica o modelo de análise. 

Segundo ele há três operações mediadoras: 

 

a mediação institucional: ocorre na seleção dos acontecimentos. 

a mediação cognitiva: diz respeito aos relatos que oferecem modelos de representação do 

mundo. Operando sobre os relatos, oferece às audiências modelos de representação do mundo.  

mediação estrutural: oferece modelos de produção de comunicação. Refere-se aos modelos de 

produção dos relatos e é onde a mediação cognitiva adquire visibilidade. 

Ao estudar as relações entre o Movimento Sem Terra (MST) e a imprensa, durante a tese de 

doutorado[14], Christa Berger chegou a conclusão que: 

 

“ A mediação institucional se evidenciava nas 1.227 matérias sobre o MST - estas foram 

selecionadas para constar do jornal -. Cheguei à mediação estrutural descrevendo o lugar que 

as matérias ocupavam nas páginas do jornal, as fotos, as ilustrações e o gênero para, então, 

analisar a mediação cognitiva e chegar ao modelo de representação que o jornal oferecia 

sobre o Movimento. ” 

Mediação Tecnológica.. 
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O discurso da Mediação tecnológica refere a debates, discussões e outras técnicas de 

aprendizagem social envolvendo a investigação de um determinado tema usando tecnologia. É 

atribuído ao termo o impacto das incidências da inovação tecnológica no cotidiano das 

pessoas e grupos sociais, e dos usos das ferramentas da informação nos processos educativos, 

de trabalho e entretenimento sejam presenciais ou à distância. Por exemplo, a Wikipédia é o 

caminho para encorajar discussões por grande parte dos leitores, com ferramentas simples que 

inclui mapas e sistemas de pesquisas. Com escrita colaborativa, é possível aos participantes 

separados pela distância e pelo tempo, engajar em conversas e construir o conhecimento 

juntos.[15][16] 

 

A tecnologia no contexto da Mediação Técnológica, não pode ser vista como uma simples 

instrumento ou ferramenta. Para Heidegger(1977 apud LATOUR 2011), ela deve ser vista como em 

conjunto com o seu usuário que combinados formam o fim único, ou um ser combinado, o qual 

pode realizar uma atividade impossível para os dois em separado. De acordo com Lotour 

(2011), a mediação técnica segundo a teoria ator-rede pode ter quatro significados a 

saber:[17] 

 

Interferência 

Quando as proposições são articuladas, elas se juntam numa proposição nova. Tornam-se 

"alguém, alguma coisa" mais. Os atores humanos e não humanos possuem objetivos independentes 

e quando suas trajetórias se encontraram seus scripts podem ou continuarem independentes ou 

interferirem. Por exemplo, arma no cofre é um objeto inofensivo, porém ao cruzar a 

trajetória de um marido traído, pode ter esse seu script alterado. 

Composição 

Papéis "atoriais" provisórios podem ser atribuídos a atuantes unicamente porque estes se 

acham em processo de permutar competências, oferecendo um ao outro novas possibilidades, 

novos objetivos e novas funções. Portanto, a simetria prevalece tanto no caso da fabricação 

quanto no caso do uso. Por exemplo, um motorista e um veículo isolados são atores 

independentes, quando se juntam, se tornam atores híbridos (compostos) capazes de realizarem 

tarefas antes impossíveis por limitações do homem. 

Obscurecimento reversível 

O obscurecimento é um processo que torna a produção conjunta de atores e artefatos 

inteiramente opaca quando estáveis. Ou seja, as tecnologias se tornam "caixas pretas", pois 

escondem complexidade, mantém a integridade e limitam a flexibilidade e as controvérsias. 

Quando, por exemplo, um liqüidificador está funcionando corretamente, não nos damos conta 
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dos fatores que contribuem para seu funcionamento. Diante de um defeito, a crise nos remete 

à existência de diversas partes com funções interdependentes, antes obscuras. 

Delegação 

Um híbrido transfere atos passados para o presente, permitindo a seus muitos investidores 

desaparecer sem deixar de estar presentes. Esse tipo de mediação se evidencia, por exemplo, 

em sistemas de informática que restringem o envio de formulários mal preenchidos, permitindo 

que não seja necessário haver uma pessoa para realizar essas verificações. 

Ver também.. 

Translation Latin Alphabet.svg 

Este artigo ou seção está a ser traduzido (desde novembro de 2009). Ajude e colabore com a 

tradução. 

Resolução Alternativa de Disputas 

Arbitragem 

Divórcio colaborativo 

Lei colaborativa 

Conciliação 

Resolução de Conflitos 

Pesquisa de resolução de conflitos 

Conflict Style Inventory 

Conflict Management Style 

Diálogo 

Resolução de disputas 

Competência intercultural 

Treinamento para a vida 

Fórum nacional de arbitragem 

Negociação 

Comunicação pacífica 

Ombudsman 

Online dispute resolution 



 
Edição N.o 1 outubro de 2017 

Party-directed mediation 

Justiça Retroativa 

Terapia familiar 
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Litígio 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Question book.svg 

Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes, o que compromete sua 

credibilidade (desde fevereiro de 2010). Por favor, adicione referências e insira-as 

corretamente no texto ou no rodapé. Conteúdo sem fontes poderá ser removido. 

—Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico)  
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Litígios são as pendências pertinentes a uma ação. São as divergências entre as partes 

(autor e réu) que compõem um processo judicial. Normalmente, se discutem litígios nas áreas 

de direito do trabalho e direito civil. 

Há que se verificar o fato de que "litígio" é um vocábulo com forte carga sociológica. Ou 

seja, trata-se de uma situação em que há algo errôneo, entendem alguns. 

Ação corresponde a um direito subjetivo de exigir do Estado a tutela para um direito. 

Litígio, diz respeito a um antagonismo. Mas não necessariamente todo litígio resultará em 

uma ação. Uma dada situação litigiosa (disputa de interesses) poderá permanecer latente na 

sociedade, até que redunde em ação ou seja resolvida entre as partes, de modo consensual. 

Litígio é uma contestação de que pode resultar processo ou arbitramento. Na filosofia, quem 

trata bastante sobre a importância do litigio na democracia, é Jacques Ranciere. 

Comércio internacional 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

NoFonti.svg 

Esta página cita fontes confiáveis e independentes, mas que não cobrem todo o conteúdo, 

comprometendo a sua verificabilidade (desde novembro de 2016). 

Por favor, adicione mais referências inserindo-as no texto. Material sem fontes poderá ser 

removido.—Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico)  

O comércio internacional é a troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais 

ou territórios. Na maioria dos países, ele representa uma grande porcentagem do PIB. O 

comércio internacional está presente em grande parte da história da humanidade (ver rota da 

seda), mas a sua importância econômica, social e política se tornou crescente nos últimos 

séculos. O avanço industrial, dos transportes, a globalização, o surgimento das corporações 

multinacionais, o outsourcing tiveram grande impacto no incremento deste comércio. O aumento 

do comércio internacional pode ser relacionado com o fenômeno da globalização. 

 

O comércio internacional é uma disciplina da teoria econômica, que, juntamente com o estudo 

do sistema financeiro internacional, forma a disciplina da economia internacional. 

 

O volume do comércio mundial aumentou vinte vezes desde 1950 até hoje. Este aumento de bens 

manufaturados/manufacturados ultrapassa o aumento da taxa de produção dessas mercadorias em 

três vezes. 
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Teoria do comércio internacional.. 

Vários modelos diferentes, como o modelo ricardiano e o de Heckscher-Ohlin, entre outros, 

foram propostos para prever os padrões de comércio e analisar os efeitos das políticas de 

comércio, como as tarifas. 

 

Modelo ricardiano.. 
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Ver também: David Ricardo e Economia clássica 

O modelo ricardiano foca nas vantagens comparativas (ou vantagens relativas) e é talvez o 

mais importante conceito de teoria de comércio internacional. Neste modelo, os países se 

especializam em bens ou serviços que produzem relativamente melhor. Diferentemente de outros 

modelos, o ricardiano prevê que países irão se especializar em poucos produtos em vez de 

produzir um grande número de bens. O modelo não considera diretamente as características 

naturais de um país, como disponibilidade relativa de mão de obra e de capital. E no modelo 

ricardiano, temos apenas um fator de produção, que se trata da mão de obra (trabalho). O 

diferencial de produtividade do trabalho e o custo de oportunidade nos países justificaria a 

especialização dos países, que realizariam, desta maneira, trocas internacionais depois da 

especialização.[1] 

 

Modelo de Heckscher-Ohlin.. 

O modelo de Heckscher-Ohlin foi criado como uma alternativa ao modelo ricardiano. Apesar do 

seu poder de previsão maior e mais complexo, ele também tem uma missão ideológica: a 

eliminação da teoria do valor do trabalho e a incorporação do mecanismo neoclássico do preço 

na teoria do comércio internacional. A teoria defende que o padrão do comércio internacional 

é determinado pela diferença na disponibilidade de alguns fatores naturais. Ela prevê que um 

país irá exportar aqueles bens que fazem uso intensivo daqueles fatores (insumos, por 

exemplo) que são abundantes neste país e irá importar aqueles bens cuja produção é 

dependente de fatores escassos localmente. Ou seja, o modelo expõe que um país abundante em 

capital exportará bens de capital, ao passo que um país em posição contrária, com escassez 

de capital, exportará bens ou serviços que sejam intensivos no uso do fator de produção mão 

de obra. Ohlin, por meio de seu modelo, foi o primeiro a tratar diretamente do que hoje se 

conhece por IED – Investimento externo direto - componente do Balanço de pagamentos 

pesquisado por organismos internacionais como BIS, BID, FMI, Cepal e Unctad 

 

Fatores específicos.. 

Modelo dos fatores específicos e distribuição de rendimentos foi desenvolvido por Paul 

Samuelson e Ronald Jones. Tal como o modelo ricardiano, supõe que uma economia produz dois 

produtos, mas com a existência de vários fatores de produção: Trabalho (Fator Móvel) e 

Outros (Fatores Específicos). 

 

Modelo de gravitação.. 

O modelo da gravitação apresenta uma análise mais empírica dos padrões de comércio em 

contraposição aos modelos teóricos discutidos acima. O modelo da gravitação, basicamente, 
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prevê que o comércio será baseado na distância entre os países e na interação derivada do 

tamanho das suas economias. O modelo mimetiza a lei da gravidade de Isaac Newton que 

considera a distância e o tamanho de objetos que se atraem. O modelo tem sido comprovado 

como robusto na área da econometria. Outros fatores como a renda, as relações diplomáticas 

entre países e as políticas de comércio foram incluídas em versões expandidas do modelo. 

 

Regulamentação do comércio internacional.. 

Tradicionalmente o comércio é regulamentado através de tratados bilaterais entre nações. 

Durante os séculos de crença no mercantilismo a maioria das nações mantinham altas tarifas e 

muitas restrições ao comércio internacional. No século 19, especialmente no Reino Unido, a 

crença no livre comércio tornou-se um paradigma e este pensamento tem dominado as nações 

ocidentais desde então. Nos anos seguintes à segunda guerra mundial, tratados multilaterais 

como o GATT e a OMC tentaram criar estruturas regulatórias de alcance mundial. 

 

As nações socialistas e comunistas sempre acreditaram no modelo da autarquia, a completa 

ausência do comércio internacional, até Deng Xiaoping desenvolver o socialismo de mercado. 

Então a China, que abandonou o comunismo, se torna a segunda maior potência mundial em 

comércio exterior. Os governos autoritários, como os fascistas, sempre colocaram grande 

ênfase na ideia da autossuficiência. Mas na prática, nenhuma nação consegue atender sozinha 

a todas as necessidades do seu povo, e sempre algum comércio é realizado e necessário. 

 

Normalmente, o comércio internacional livre é defendido pelos países economicamente mais 

poderosos. Quando eram duas das maiores economias mundiais, a Holanda e o Reino Unido eram 

grandes defensores desse pensamento. Atualmente, os Estados Unidos da América, o Reino Unido 

e o Japão são os seus maiores proponentes. Porém, muitos outros países - incluindo aqueles 

em rápido crescimento econômico como Índia, China e Rússia - tem se tornado defensores do 

"livre comércio". 

 

Tradicionalmente, os interesses agrícolas são a favor do comércio livre, enquanto setores 

manufatureiros defendem políticas protecionistas. Porém, lobbies agrícolas, particularmente 

nos Estados Unidos, Europa e Japão, são responsáveis pela inclusão de regras nos tratados de 

comércio internacional, cujo objetivo é a adoção de medidas protecionistas para bens de 

origem agrícola. Por outro lado, o Brasil, um grande e eficiente produtor agrícola, vem 

atuando para eliminar parte destas barreiras. 
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Durante as recessões econômicas, sempre surgem pressões para o aumento de tarifas de 

importação, com o intuito de proteger a produção doméstica. A grande depressão estadunidense 

levou ao colapso do comércio internacional, fazendo com que a crise se aprofundasse. 

 

A regulamentação do comércio internacional é realizada através da OMC no nível global, e 

através de vários outros arranjos regionais como o Mercosul na América do Sul; o NAFTA, 

entre Estados Unidos da América, Canadá e México; e a União Europeia, entre 27 estados 

europeus independentes. 

 

Riscos do comércio internacional.. 

Ver artigo principal: Risco-país 

Os riscos existentes no comércio internacional podem ser divididos em dois grandes grupos 

 

Riscos econômicos. 

Insolvência do comprador; 

Atraso no pagamento - a falha do comprador em pagar o total em até seis meses; 

Flutuações cambiais; 

Relacionados à soberania econômica. 

Riscos políticos. 

De cancelamento ou não renovação de licenças de exportação ou importação; 

Relacionados a conflitos armados; 

Expropriação ou confisco por companhias importadoras; 

De imposição de um banimento de algum bem após o embarque; 

De transferência: A imposição de controle de transferência de valores pelo país importador 

devido a crises de liquidez; 

Relacionados à soberania política. 

Exportação.Ver artigo principal: Exportação 

Exportação é a saída de produtos ou execução de serviços para/em outro país. Esta operação 

pode envolver pagamento (cobertura cambial), como venda de produtos, ou não, como nas 

doações. 
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Importação. 

Ver artigo principal: Importação 

Importação é a entrada de produtos ou execução de serviços provenientes de outro país. 

 

Impactos socioeconômicos. 

As exportações permitem vender produtos para qualquer país do mundo, seja perto ou distante. 

Para a exportação ter sucesso, ela pouco depende do desenvolvimento mercantil no qual seu 

sítio de envio está localizado. Tal fato propicia o distanciamento econômico de pontos 

geograficamente próximos, elevando as possibilidades de disparidade de renda e diferenças 

sociais. Além disto, às vezes os melhores produtos de um país ou território são 

preferencialmente direcionados à exportação, assim restando produtos de qualidade pior. Isso 

ocorre devido ao poder de compra dos clientes no exterior. Se o preço nacional for 

semelhante ao encontrado no exterior, esse fenômeno não costuma ocorrer. 

 

Estudos econômicos. 

Para favorecer as exportações, numerosos organismos governamentais publicam na Internet 

estudos de mercado por sector e por país estrangeiro. Estes estudos são mais ou menos 

acessíveis e frequentemente gratuitos. 

 

Lista de organismos governamentais por país.. 

Estados Unidos: O USCS, dependente do US Department of Commerce, redigiu cerca de milhares 

de estudos econômicos. 

O USDA (Department of Agriculture) publica estudos sobre os sectores da Agricultura. 

 

Canadá: Export Development Canada (EDC). 

‘’Agriculture and Agri-Food Canada’’ publica estudos internacionais sobre o seu sector. 

 

França: Ubifrance (promoção das exportações ) 

AFII (implantação de empresas estrangeiras) 
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Reino Unido: o ‘’UK Trade & Investment’’ tem em carga ao mesmo tempo a promoção das 

exportações e a implantação de empresas estrangeiras no Reino Unido 

Hong Kong: ‘’Hong Kong Trade Development Council’’ (HKTDC). 

Japão : JETRO. 

Austrália: Austrade. 

Sítios da internet difundindo os estudos de vários organismos.. 

Globaltrade.net, procedente de um ‘’Private Public Partnership’’ entre o l'USCS e a 

Federação das Associações de Comércio Internacional (FITA), publica livremente no seu sítio 

estudos do ‘’USCS, o USDA, Agriculture and Agri-Food Canada, UK Trade & Investment, Hong 

Kong TDC’’ e organismos não governamentais. São classificadas de acordo com dois critérios 

de triagem: por país estudado e por indústria ou assunto. 

 

Comércio exterior do Brasil.. 

Ver também: Relações internacionais do Brasil 

Brasil é a 6ª maior economia mundial, de acordo com os critérios de Produto Interno Bruto 

diretamente convertido a dólares americanos , e está entre as 10 maiores economias mundiais 

em critérios de "Paridade do poder de compra", sendo a maior da América Latina, e está na 

84ª posição no ranking do IDH (Índice de desenvolvimento humano) 

 

O primeiro produto que moveu a economia do Brasil foi o Pau-Brasil no período logo após o 

descobrimento e mais tarde, com a divisão do Brasil em Capitanias Hereditárias passou a ser 

o açúcar a principal atividade, e que perdurou por quase todo o período de colônia, vindo a 

ser substituído como principal atividade pelo ouro da região de Minas Gerais em meados do 

Sec. XVII. Já independente, um novo ciclo econômico surgiu, agora com o café. Esse momento 

foi fundamental para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, que acabou por tornar-se o 

mais rico do país. 

 

Apesar de ter dado, ao longo da década de 90, um salto qualitativo na produção de bens 

agrícolas, alcançando a liderança mundial em diversos insumos, com reformas comandadas pelo 

governo federal, a pauta de exportação brasileira foi diversificada, com uma enorme inclusão 

de bens de alto valor agregado como joias, aviões, automóveis e peças de vestuário. 
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Hoje, a pauta do Brasil é considerada moderna e diversificada, incluindo aviões. Atualmente 

o país está entre os 20 maiores exportadores do mundo, com US$ 118 bilhões (em 2005) 

vendidos entre produtos e serviços a outros países. Mas com um crescimento vegetativo de 

dois dígitos ao ano desde o governo Fernando Henrique, em poucos anos a expectativa é que o 

Brasil esteja entre as principais plataformas de exportação do mundo. 

 

Em 2004, o Brasil começou a crescer consistentemente, devido à estabilidade econômica 

alcançada pelo Plano Real durante o governo FHC e pelo desempenho positivo da política 

econômica imposta pelo presidente Lula. No final de 2004 o PIB cresceu 4,9%, a indústria 

cresceu na faixa de 8% e as exportações superaram todas as expectativas. 

 

O Brasil é visto pelo mundo como um país com muito potencial assim como a Índia, Rússia e 

China. A política externa adotada pelo Brasil prioriza a aliança entre países 

subdesenvolvidos para negociar commodities com os países ricos. O Brasil, assim como a 

Argentina e a Venezuela, vêm rejeitando o projeto da ALCA em discussão, apesar das pressões 

dos EUA. Existem também iniciativas de integração e cooperação econômica na América do Sul. 

 

Seus maiores parceiros comerciais são a União Europeia, os Estados Unidos da América, o 

Mercosul e a República Popular da China. 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. 

 

(Vide Lei nº 13.129, de 2015)      (Vigência) 

 

Dispõe sobre a arbitragem. 

 

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
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Capítulo I 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

 

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 

conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.           (Incluído pela Lei nº 

13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de 

convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.           

(Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. 

 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na 

arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 

 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos 

princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. 

 

§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o 

princípio da publicidade.           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Capítulo II 

 

Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos 
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Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral 

mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral. 

 

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato. 

 

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no 

próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 

 

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar 

a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, 

desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 

especialmente para essa cláusula. 

 

§ 3o (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

§ 4o (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Art. 5º Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão 

arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada 

de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, 

ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. 

 

Art. 6º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte 

interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via 

postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, 

convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 
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Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar o 

compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7º desta 

Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da 

causa. 

 

Art. 7º Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da 

arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em 

juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. 

 

§ 1º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o 

documento que contiver a cláusula compromissória. 

 

§ 2º Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a conciliação acerca 

do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de comum 

acordo, do compromisso arbitral. 

 

§ 3º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o 

réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as 

disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21, § 2º, 

desta Lei. 

 

§ 4º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao 

juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do 

litígio. 

 

§ 5º A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada para a lavratura do 

compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

 

§ 6º Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito 

do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. 

 

§ 7º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. 
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Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, 

de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 

compromissória. 

 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as 

questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato 

que contenha a cláusula compromissória. 

 

Art. 9º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

 

§ 1º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou 

tribunal, onde tem curso a demanda. 

 

§ 2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado 

por duas testemunhas, ou por instrumento público. 

 

Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

 

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

 

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

identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; 

 

III - a matéria que será objeto da arbitragem; e 

 

IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 

 

Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: 
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I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 

 

II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por eqüidade, se assim for 

convencionado pelas partes; 

 

III - o prazo para apresentação da sentença arbitral; 

 

IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando 

assim convencionarem as partes; 

 

V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a 

arbitragem; e 

 

VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 

 

Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no compromisso 

arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, o 

árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar, 

originariamente, a causa que os fixe por sentença. 

 

Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

 

I - escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde que as partes 

tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto; 

 

II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos árbitros, desde que as 

partes declarem, expressamente, não aceitar substituto; e 
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III - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde que a parte 

interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe 

o prazo de dez dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. 

 

Capítulo III 

 

Dos Árbitros 

 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

 

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, também, 

os respectivos suplentes. 

 

§ 2º Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, 

a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder 

Judiciário a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, 

aplicável, no que couber, o procedimento previsto no art. 7º desta Lei. 

 

§ 3º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou 

adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. 

 

§ 4º Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal 

arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. 

 

§ 4o As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do regulamento 

do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro 

único, coárbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o 

controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse 

e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável.          

(Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 
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§ 5º O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário, 

que poderá ser um dos árbitros. 

 

§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, 

independência, competência, diligência e discrição. 

 

§ 7º Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas 

para despesas e diligências que julgar necessárias. 

 

Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou 

com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de 

impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e 

responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

 

§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da 

aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade 

e independência. 

 

§ 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá, 

entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando: 

 

a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

 

b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. 

 

Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do art. 

20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, 

deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. 

 

Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será 

substituído, na forma do art. 16 desta Lei. 
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Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier 

a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá 

seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

 

§ 1º Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão 

arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na 

convenção de arbitragem. 

 

§ 2º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a 

nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no 

art. 7º desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de 

arbitragem, não aceitar substituto. 

 

Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam 

equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a 

recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. 

 

Capítulo IV 

 

Do Procedimento Arbitral 

 

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for 

único, ou por todos, se forem vários. 

 

Parágrafo único. Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que 

há necessidade de explicitar alguma questão disposta na convenção de arbitragem, será 

elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado por todos, que passará a fazer parte 

integrante da convenção de arbitragem 
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§ 1o Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há 

necessidade de explicitar questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado, 

juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da 

convenção de arbitragem.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

§ 2o A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento 

de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição.          

(Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Art. 20. A parte que pretender argüir questões relativas à competência, suspeição ou 

impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da 

convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, 

após a instituição da arbitragem. 

 

§ 1º Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído nos termos 

do art. 16 desta Lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem 

como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes 

remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. 

 

§ 2º Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo de 

vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando da eventual 

propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei. 

 

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

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

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

arbitral, regular o procedimento. 

 

§ 1º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral discipliná-lo. 
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§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da 

igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

 

§ 3º As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, a faculdade 

de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 

 

§ 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a 

conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 

 

Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, 

mediante requerimento das partes ou de ofício. 

 

§ 1º O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente 

comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a seu rogo, e pelos 

árbitros. 

 

§ 2º Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento 

pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte 

faltosa, ao proferir sua sentença; se a ausência for de testemunha, nas mesmas 

circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade 

judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de 

arbitragem. 

 

§ 3º A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 

 

§ 4º Ressalvado o disposto no § 2º, havendo necessidade de medidas coercitivas ou 

cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, 

originariamente, competente para julgar a causa.         (Revogado pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

 

§ 5º Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituído fica a critério 

do substituto repetir as provas já produzidas. 
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CAPÍTULO IV-A 

           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

DAS TUTELAS CAUTELARES E DE URGÊNCIA 

 

Art. 22-A.  Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário 

para a concessão de medida cautelar ou de urgência.          (Incluído pela Lei nº 13.129, 

de 2015)        (Vigência) 

 

Parágrafo único.  Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada 

não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de 

efetivação da respectiva decisão.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        

(Vigência) 

 

Art. 22-B.  Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a 

medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.           (Incluído pela Lei 

nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Parágrafo único.  Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será 

requerida diretamente aos árbitros.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        

(Vigência) 

 

CAPÍTULO IV 

(Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

DA CARTA ARBITRAL 

 

Art. 22-C.  O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão 

jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência 
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territorial, de ato solicitado pelo árbitro.           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

 

Parágrafo único.  No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, 

desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem.           (Incluído pela 

Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Capítulo V 

 

Da Sentença Arbitral 

 

Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo 

sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da 

instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 

 

Parágrafo único. As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo 

estipulado. 

 

§ 1o Os árbitros poderão proferir sentenças parciais.          (Incluído pela Lei nº 13.129, 

de 2015)        (Vigência) 

 

§ 2o As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a 

sentença final.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Art. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. 

 

§ 1º Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver 

acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. 

 

§ 2º O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em separado. 
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Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis e 

verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o 

tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, 

suspendendo o procedimento arbitral.         (Revogado pela Lei nº 13.129, de 2015)        

(Vigência) 

Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a sentença ou acórdão 

transitado em julgado, terá normal seguimento a arbitragem.         (Revogado pela Lei nº 

13.129, de 2015)        (Vigência) 

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 

 

II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, 

mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade; 

 

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

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

 

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

 

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. 

Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não 

poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

 

Art. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas 

e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for 

o caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver. 

 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o 

árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante 

sentença arbitral, que conterá os requisitos do art. 26 desta Lei. 
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Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro, ou 

o presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por 

outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, 

entregando-a diretamente às partes, mediante recibo. 

 

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência 

pessoal da sentença arbitral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, 

poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que: 

 

Art. 30.  No prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência 

pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte 

interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral que:          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 

 

II - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se 

pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. 

 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá, no prazo de dez dias, aditando a 

sentença arbitral e notificando as partes na forma do art. 29. 

 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 (dez) dias ou em 

prazo acordado com as partes, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na forma do 

art. 29.          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 

sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título 

executivo. 

 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 
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I - for nulo o compromisso; 

 

I - for nula a convenção de arbitragem;          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        

(Vigência) 

 

II - emanou de quem não podia ser árbitro; 

 

III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

 

IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

 

V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem;         (Revogado pela Lei nº 13.129, 

de 2015)        (Vigência) 

 

VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 

 

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 

 

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei. 

 

Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a 

decretação da nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

 

Art. 33.  A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a 

declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.          

(Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 
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§ 1º A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá o procedimento 

comum, previsto no Código de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo de até noventa 

dias após o recebimento da notificação da sentença arbitral ou de seu aditamento. 

 

§ 1o A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá 

as regras do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 

de Processo Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o 

recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido 

de esclarecimentos.          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

§ 2º A sentença que julgar procedente o pedido: 

I - decretará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art. 32, incisos I, II, VI, VII 

e VIII; 

II - determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, nas demais 

hipóteses. 

§ 2o A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, 

nos casos do art. 32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova 

sentença arbitral.          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

§ 3º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante ação 

de embargos do devedor, conforme o art. 741 e seguintes do Código de Processo Civil, se 

houver execução judicial.    (Vide Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

 

§ 3o A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguida mediante 

impugnação, conforme o art. 475-L e seguintes da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

(Código de Processo Civil), se houver execução judicial.          (Redação dada pela Lei nº 

13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

§ 3o A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação 

ao cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do Código de Processo 

Civil, se houver execução judicial.    (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)        

(Vigência) 
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§ 4o A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença 

arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem.          

(Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Capítulo VI 

 

Do Reconhecimento e Execução de Sentenças 

 

Arbitrais Estrangeiras 

 

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua 

ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 

 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora 

do território nacional. 

 

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está 

sujeita, unicamente, à homologação do Supremo Tribunal Federal. 

 

Art. 35.  Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está 

sujeita, unicamente, à homologação do Superior Tribunal de Justiça.          (Redação dada 

pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

Art. 36. Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do Código de Processo Civil. 

 

Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte 

interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o 

art. 282 do Código de Processo Civil, e ser instruída, necessariamente, com: 
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I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo 

consulado brasileiro e acompanhada de tradução oficial; 

 

II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada de 

tradução oficial. 

 

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de 

sentença arbitral estrangeira,      quando o réu demonstrar que: 

 

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 

 

II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a submeteram, 

ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida; 

 

III - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha 

sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa; 

 

IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não 

foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 

 

V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula 

compromissória; 

 

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, tenha sido 

anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral 

for prolatada. 

 

Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença 

arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que: 
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Art. 39.  A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral estrangeira 

também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar que:          (Redação dada 

pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por 

arbitragem; 

 

II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 

 

Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da 

citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem 

ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a 

citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira 

tempo hábil para o exercício do direito de defesa. 

 

Art. 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira por vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez 

sanados os vícios apresentados. 

 

Capítulo VII 

 

Disposições Finais 

 

Art. 41. Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do Código de Processo 

Civil passam a ter a seguinte redação: 

 

"Art. 267......................................................................... 

 

VII - pela convenção de arbitragem;" 
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"Art. 301......................................................................... 

 

IX - convenção de arbitragem;" 

 

"Art. 584........................................................................... 

 

III - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação;" 

 

Art. 42. O art. 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte 

redação: 

 

"Art. 520........................................................................... 

 

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem." 

 

Art. 43. Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 

 

Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, 

Código Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973, Código de Processo Civil; e demais disposições em contrário. 

 

          Brasília, 23 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Nelson A. Jobim 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.1996 
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TJAM E WPO PARTICIPAM ATIVAMENTE DO FORTALECIMENTO DA ZONA LIVRE DO COMÉRCIO ENTRE BRASIL E 

GUIANA. 

Vice Cônsul do Brasil em Lethen Teotônio Santa Cruz de Oliveira “in memorian” e Celso Dias 

Neves 

Em visita oficial a Cidade de Lethen Republica Cooperativista da Guiana antiga Guiana 

Inglesa o Presidente do TJAM e World Parlament Of Security And Peace – Parlamento Mundial 

de Segurança e Paz Celso Dias Neves acompanhado na visita oficial de Marcos Aurélio de 

Oliveira  Azevedo  Conselheiro de Direitos Humanos da WPO e Juíz-Arbitral do TJAM foram 

discutidos nesta audiência vários assuntos de interesse mutuo de ambos os países, pois 

Roraima hoje é ZLC e Zona de Livre Comercio através de vários protocolos assinados e muitos 

entendimentos estão sendo mantidos para aprimoramento desta estreita relação comercial entre 

os dois países 

Recebido oficialmente pelo Vice Cônsul do Brasil em Lethen Teotônio Santa Cruz de Oliveira 

que alem de Cônsul de um grande incentivador comercial entre ambos países Brasil e Guiana, 

trabalha arduamente para implantação de varias lojas brasileiras em lethem levando assim ao 

pais mais impostos e geração de divisas com a visita de turistas a Guiana. 

Levamos ao conhecimento do Cônsul que um tribunal arbitral e acima de tudo uma consultoria 

empresarial e neste sentido o TJAM tem empenhado seus esforços contatando vários empresários 

visionários que queiram investir na Guiana na Cidade de Lethen, esse trabalho em particular  

estão sendo feito pelos nossos árbitros Marcus Azevedo e Hanibal Ferreira e já aponta 

sucesso nesta negociação. 
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Hoje dia 21 estiveram varias horas reunidas com representantes da Câmara de Comercio Brasil 

Guiana juntamente com dezenas de empresários para rever alguns pontos que visem melhor 

agilização da Zona Livre de Comercio. 

Marcos Azevedo embarca sábado pra Georgetown para os preparativos da posse como Embaixador 

da Paz BHARRAT JADGEO Presidente da Republica da Guiana, posse que devera ocorrer nos 

próximos quarenta dias e devera ser um evento muito concorrido na Guiana. 

TJAM WPO and participate actively IN THE STRENGTHENING OF FREE TRADE ZONE BETWEEN BRAZIL AND 

Guyana. 

Vice Consul of Brazil in Lethen teotonio Santa Cruz de Oliveira and Celso Neves 

in recent days official visit the city of Lethen Cooperative Republic of Guyana former 

British Guiana The President of the TJAM and World Parlament Of Security And Peace - World 

Parliament of non-governmental Organizations Celso Days Neves accompanied on official visit 

of Marcos Aurelio de Oliveira Azevedo Counselor on Human Rights of the Wpo and judge-

Tribunal of the TJAM were discussed at this audience several matters of mutual interest of 

both countries, because Roraima is today and ZLC Free Trade Zone across multiple protocols 

signed and many understandings are being kept for improvement of this close commercial 

relationship between the two countries 

officially received by the vice consul Brazil in Lethen teotonio Santa Cruz de Oliveira that 

besides Consul a Great Encourager trade between both countries Brazil and French Guiana, 

works hard for deployment of several Brazilian stores in lethem thus leading to parents more 

taxes and foreign exchange generation with the visit of tourists to Australia. 

We have the knowledge of the consul that a court of arbitration and above all a consultancy 

and in this sense the TJAM has committed its efforts by contacting various visionary 

entrepreneurs who want to invest in Australia in the city of Lethen, this particular work 

being done by our arbitrators Marcus Azevedo and Hanibal Ferreira and already indicates 

success in this negotiation. 

Today, 21 were several hours met with representatives of the Chamber of Commerce Brazil 

Czech Republic together with dozens of entrepreneurs to review some points that aim to 

better streamlining of the Free Trade Zone. 

Marcos Azevedo embarks on Saturday to Georgetown for the preparations of tenure as 

ambassador of peace BHARRAT JADGEO President of the Republic of Guyana, possession that 

should occur within the next 40 days and should be an event very competitive in Guyana. 
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ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR COMUNITARIO 

 

 

  

A Resolução SE Nº 19/2010, instituiu o Sistema de Proteção Escolar na rede estadual de 

ensino Paulista, este projeto é muito interessante,pois visa a mediação de conflitos na 

escola. Muitos professores estão interessados, mas desconhecem as atribuições do professor 

mediador escolar comunitário,por isso estou publicando parte da resolução Resolução SE Nº 

19/2010,para esclarecer a atuação deste profissional: 

  

Art. 7º - para implementar ações específicas do Sistema de Proteção Escolar, a unidade 

escolar poderá contar com até 2 docentes, aos quais serão atribuídas 24 (vinte e quatro) 

horas semanais, mantida para o readaptado a carga horária que já possui, para o desempenho 

das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário, que deverá, precipuamente: 

I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento 

de ações e programas de Justiça Restaurativa; 
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II - orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no processo 

educativo; 

III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposto o aluno; 

IV - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de proteção social; 

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas pelos 

alunos fora do período letivo; 

VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos. 

PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO 2011:ALTERAÇÃO NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO SE Nº 

19/2010O 

Legislação Estadual 

Resolução SE Nº 01/2011 

Dispõe sobre o exercício das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário do 

Sistema de Proteção Escolar e dá providências correlatas 

O Secretário da Educação, à vista do disposto na Resolução SE Nº 19/2010, que institui o 

Sistema de Proteção Escolar na rede estadual de ensino de São Paulo e dá providências 

correlatas, e considerando: 

- a necessidade de dar prosseguimento à implementação gradativa desse sistema, tendo em 

vista a eficácia e a eficiência de suas ações em escolas da rede pública estadual; 

- a importância da função do Professor Mediador Escolar e Comunitário para o aprimoramento 

do sistema, resolve: 

Art. 1º - O artigo 7º da Resolução SE Nº 19/2010, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 7º - Na implementação das ações específicas do Sistema de Proteção Escolar, a escola 

poderá contar com até 2 (dois) docentes para atuarem como Professor Mediador Escolar e 

Comunitário, cujas atribuições consistem, precipuamente, em: 

I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento 

de ações e programas de Justiça Restaurativa; 

II - orientar os pais dos alunos, ou responsáveis, sobre o papel da família no processo 

educativo; 

III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possam estar expostos os 

alunos; 

IV - orientar a família, ou responsáveis, quanto à procura de serviços de proteção social; 

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem realizadas pelos 

alunos fora do período letivo; 

VI - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos.” (NR) 

Art. 2º - Para o desempenho das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário 

serão atribuídas 30 (trinta) horas semanais, sendo 25 (vinte e cinco) horas em atividades 

com alunos e 5 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) horas exercidas na 

escola, em atividades coletivas, e 3 (três) horas em local de livre escolha do docente, 

mantida, para o readaptado, a carga horária que já possui. 

§ 1º - Caberá ao Diretor de Escola distribuir a carga horária do docente de acordo com o 

horário de funcionamento da unidade escolar, em 5 (cinco) dias úteis da semana, e obedecendo 

ao limite máximo de 8 (oito) horas diárias de trabalho, incluídas as Horas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo. 

§ 2º - A distribuição da carga horária de trabalho deverá prever a disponibilização de até 4 

(quatro) horas quinzenais ou 8 (oito) horas mensais a serem cumpridas em reuniões de 

planejamento e avaliação, agendadas pela Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar. 

Art. 3º - Os professores que desempenharão as atribuições deProfessor Mediador Escolar e 

Comunitário serão selecionados pelos responsáveis pela Gestão Regional do Sistema de 
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Proteção Escolar, juntamente com a Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da Diretoria de 

Ensino, ouvida a equipe gestora da escola e observada, para a seleção, a seguinte ordem de 

prioridade: 

I - titular de cargo docente da disciplina de Psicologia, que se encontre na condição de 

adido, classificado na própria escola, sem descaracterizar essa condição; 

II - titular de cargo docente da disciplina de Psicologia, que se encontre na condição de 

adido, classificado em outra unidade escolar da mesma Diretoria de Ensino, sem 

descaracterizar essa condição; 

III - titular de cargo docente de qualquer disciplina, que se encontre na condição de adido, 

classificado na própria escola, sem descaracterizar essa condição; 

IV - titular de cargo docente de qualquer disciplina, que se encontre na condição de adido, 

classificado em outra unidade escolar da mesma Diretoria de Ensino, sem descaracterizar essa 

condição; 

V - docente readaptado, da própria escola, com perfil adequado à natureza das atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário, portador de histórico de bom relacionamento com 

alunos e com a comunidade, e desde que respeitado o rol de atribuições estabelecido pela 

Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS; 

VI - docente ocupante de função-atividade abrangido pelo disposto no § 2º do artigo 2º da 

Lei Complementar Nº 1.010/2007, e que se encontre na situação prevista no inciso II do 

artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei Complementar Nº 1.093/2009: 

a) da própria escola; 

b) de outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino; 

VII - docente ocupante de função-atividade, abrangido pelo disposto no § 2º do artigo 2º 

daLei Complementar Nº 1.010/2007, e que se encontre na situação prevista no inciso V do 

artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei Complementar Nº 1.093/2009: 

a) da própria escola; 

b) de outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino. 

§ 1º - Os docentes a que se referem os incisos VI e VII deste artigo somente poderão 

desempenhar as atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário quando, ao final do 

processo regular de atribuição de classes e aulas, de que trata a Resolução SE Nº 77/2010, 

se encontrarem sem classes ou aulas atribuídas ou com carga horária compatível com a 

prevista no art. 2º desta resolução. 

§ 2º - Os órgãos centrais da Pasta divulgarão oportunamente instruções relativas aos 

procedimentos a serem adotados pelas Diretorias de Ensino no processo de seleção dos 

docentes candidatos ao exercício da função de Professor Mediador Escolar e Comunitário e das 

escolas que serão contempladas. 

Art. 4º - O exercício das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário deverá ser 

revisto pelo Diretor da Escola sempre que a unidade escolar apresentar aulas disponíveis de 

qualquer das disciplinas da matriz curricular da unidade e o docente apresentar a 

habilitação/qualificação necessária à ministração dessas aulas. 

Art. 5º - Excepcionalmente poderão ser reconduzidos para o exercício de 2011, em 

continuidade, os docentes que já se encontrem no exercício das atribuições, após avaliação 

de seu desempenho, que seja considerado satisfatório, observada a jornada de trabalho 

prevista no art. 2º desta resolução e a legislação vigente sobre contratação por tempo 

determinado, de que trata o artigo 115 da Constituição Estadual. 

§ 1º - A avaliação de desempenho de que trata o caput deste artigo será realizada por 

Comissão composta pela Direção da unidade escolar, pelo Supervisor de Ensino da escola e 

pelo Supervisor de Ensino responsável pela Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar. 
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§ 2º - Caso a Comissão não recomende a recondução do docente, em decorrência de 

incompatibilidade com o plano de trabalho elaborado pela escola, o Supervisor de Ensino 

responsável pela Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar poderá, se for o caso, 

propor a recondução do Professor Mediador Escolar e Comunitário em outra unidade escolar da 

mesma Diretoria de Ensino, ouvida a equipe gestora da escola de destino. 

§ 3º - A recondução dos docentes que já se encontram no exercício das atribuições de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário ocorrerá previamente à seleção de novos docentes de 

que trata o art. 3º desta resolução. 

Art. 6º - Os docentes selecionados para o exercício das atribuições de Professor Mediador 

Escolar e Comunitário serão capacitados e observarão, no desenvolvimento dessas atribuições, 

metodologia de trabalho a ser definida por esta Pasta, estando previstas as seguintes 

atividades de supervisão e formação em serviço: 

I - apresentação de relatórios sobre as atividades desenvolvidas, para análise e discussão 

pela equipe gestora da escola e pelos responsáveis pela Gestão Regional do Sistema de 

Proteção Escolar; 

II - participação em cursos e Orientações Técnicas centralizadas e descentralizadas. 

Parágrafo único - A frequência e o desempenho nos cursos e orientações técnicas 

centralizadas e descentralizadas, oferecidas para a capacitação dos docentes selecionados 

para o exercício das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário, constituem 

elementos condicionantes para a recondução prevista no caput do art. 5º desta resolução. 

Art. 7º - O Professor Mediador Escolar e Comunitário que, no desempenho das suas 

atribuições, deixar de observar a metodologia do projeto ou o plano de trabalho proposto 

pela escola, perderá, a qualquer momento, por decisão fundamentada do Diretor de Escola, 

ouvido o Supervisor de Ensino responsável pela Gestão Regional do Sistema de Proteção 

Escolar, a carga horária relativa ao projeto, assegurados, previamente, a ampla defesa e o 

contraditório. 

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário e, em especial, o inciso II do art. 1º da Resolução SE Nº 29/2010. 

  

Tasks OF THE COMMUNITY SCHOOL TEACHER mediator 

 

to Resolution no. 19/2010, instituted the system of protection at school in the state of São 

Paulo education network, this project is very interesting, as it aims to mediation of 

conflicts at school. Many teachers are concerned, but are unaware of the assignments of the 

mediator community school teacher,so i am posting part of the resolution Resolution No. 

19/2010, to clarify the performance of this professional: 

 

Art. 7º - to implement specific actions of the Protection System at school, the school unit 

can count with up to 2 teachers, which will be assigned twenty-four (24) hours per week, 

maintained for the Readapted the workload that already has, for the performance of the tasks 

of Teacher Education and Community mediator, which should, primarily: 

I - to adopt practices of conflict mediation in the school environment and supporting the 

development of actions and programs of Restorative Justice; 

II - guide the parents or guardians of students about the role of the family in The 

educational process; 

III - analyze the factors of vulnerability and risk to which it may be exposed to the 

student; 

IV - guide the family or responsible as the demand for services of social protection; 
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V - to identify and suggest additional pedagogical activities, to be performed by the 

students outside of school time; 

VI - guide and support students in their studies. 

Teacher Education AND COMMUNITY MEDIATOR 2011:AMENDMENT IN ARTICLE 7 OF Resolution No. 

19/2010The 

State Legislation 

Resolution No. 01/2011 

regulates the exercise of powers of Teacher Education and Community Mediator of the 

Protection System at school and gives related arrangements 

the Secretary of Education, in view of the provisions of the Resolution No. 19/2010, 

establishing the Protection System School in the state of São Paulo education and related 

measures, and whereas: 

- the need to continue the gradual implementation of this system, in view of the 

effectiveness and the efficiency of their actions in public schools of the state; 

- the importance of the role of teacher education and community mediator for the improvement 

of the system, RESOLVES: 

Art. 1º - the Article 7 of Resolution no. 19/2010, is replaced by the following: 

"Art. 7º - The implementation of specific actions of the Protection System at school, the 

school may count up to 2 (two) teachers to act as mediator and Teacher Education Community, 

whose duties consist primarily in: 

I - to adopt practices of conflict mediation in the school environment and supporting the 

development of actions and programs of Restorative Justice; 

II - to guide the students' parents or guardians, about the role of the family in the 

educational process; 

III - analyze the factors of vulnerability and risk to which they may be exposed students; 

IV - Guide to family, or guardians, as the demand for services of social protection; 

V - to identify and suggest additional pedagogical activities, to be carried out by students 

outside the Academic period; 

VI - guide and support students in their studies." (NR) 

Art. 2º - For the performance of the duties of Professor Mediator School and community will 

be allocated 30 (thirty) weekly hours, being 25 (twenty five) hours in activities with 

students and five (5) hours of pedagogical work, of which 2 (two) hours exercised in school, 

in collective activities, and 3 (three) hours in place of free choice of faculty, 

maintained, for the Readapted, the workload you already have. 

§ 1º - It is up to the School Director to distribute the workload of the staff in accordance 

with the hours of operation of the school unit, in 5 (five) working days of the week, and 

obeying the maximum limit of eight (8) hour work day, included the hours of pedagogical work 

collective. 

§ 2º - the distribution of work load should provide for the availability of up to four (4) 

hours fortnightly or 8 (eight) hours a month to be met in meetings for planning and 

evaluation, scheduled by the Regional Management of the system of protection of schools. 

Art. 3º - The teachers who shall carry out the tasks deProfessor Mediator School and 

community will be selected by the responsible for Regional Management of the School System 

Protection, together with the Commission 
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DOCUMENTOS DO TJAM NO PARAGUAY 
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ARBITRO NELSON DOS SANTOS COM O EXXCELENTISSIMO PROMOTOR ROBERTO LIVIANU 

 

 

Na Sétima Cruzaa Cívica Nacional realizada na Cidade de Indaiatuba SP no dia 5 de setembro 

na Câmara Municipal na posse de benfeitores da Humanidade Nelson dos Santos foi agraciado 

com os Diplomas Alto Comissário de Direitos Humanos e Amigo das Forças Armadas. 
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Câmaras de Arbitragem do eixo Rio-São Paulo movimentaram R$ 2,5 bilhões em três anos 

 

Presidente da CCI, principal órgão arbitral do globo, vem ao Ciesp/Fiesp nesta sexta-feira (21) para discutir Brasil como espaço para resolução de 

conflitos jurídicos entre empresas. 
As cinco principais câmaras do eixo RJ-SP movimentaram 121 processos entre 2005 e 2008, responsáveis por cerca de R$ 2,5 bilhões. Quase a metade 

destes processos tramitou na Câmara de Mediação e Arbitragem do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), que realiza recebe a Jornada 

Latino-Americana de Arbitragem, no dia 21 de agosto (sexta-feira). 
Os números ajudam a destacar o Brasil como player arbitral na América Latina. Em 2007, México e Brasil lideraram o continente em número de casos 

registrados na Câmara de Comércio Internacional. A CCI é o principal órgão mundial de arbitragem, uma espécie de OMC para disputas jurídicas 

envolvendo empresas, e está sediado em Paris. Foram 35 casos de litígios envolvendo partes empresariais brasileiras naquele ano. O País se destacou 

também como sede de processos inscritos, tendo liderado o ranking latino-americano com 14 dos 32 casos auditados na CCI. 
O evento do Ciesp e da Fiesp traz, pela primeira vez ao País, o presidente e o secretário-geral da CCI, John Beechey e Jason Fry. A Jornada Latino-

Americana de Arbitragem é organizada pelo Ciesp e a Fiesp, em parceria com Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) e a CCI. 
Arbitragem - Em 11 anos de atividade, o menor processo arbitrado na Câmara do Ciesp foi de R$ 18 mil e o maior de R$ 230 milhões. Nesse período, 

foram 136 processos. De 1998 a 2009 houve um salto significativo na procura pela alternativa extrajudicial. No órgão do Ciesp: de um caso, naquele 

ano, para 25 procedimentos instaurados só no 1° semestre deste ano. O número de casos em 2009 já é 13,6% maior que o registrado em todo o ano 

passado (22 processos). 
A arbitragem é uma alternativa mais rápida para resolver disputas no ambiente de negócios, um meio privado de solução de litígios, que na Europa já é 

praticado há um século e no Brasil começa a decolar. As vantagens do procedimento arbitral são: agilidade, especialidade das decisões e sigilo total d 

conteúdo dos processos. 
Litígios arbitrais podem ser resolvidos numa média de 6 a 18 meses por câmaras de arbitragem. O método também é mais econômico, quando 

comparado com a Justiça comum, sendo que o custo final de um processo pode custar 60% menos. 

 

 

 

Revista editada pelos Tribunais de Justiça Arbitral do Mercosul e Tribunal de Justiça 

Arbitral do Paraguai – Brasil e Paises do Mercosul. 

 

e-mail celsoembaixador@yahoo.com.br  ou  juizcelso@hotmail.com 
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