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Resumo: O presente artigo analisa a constitucionalidade da arbi-
tragem na ordem jurídica brasileira e a sua conformidade com a 
garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicio-
nal, consagrado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 
1988. O estudo analisa as principais teses doutrinárias e juris-
prudenciais que sustentam a consonância do regime jurídico ar-
bitral instituído pela Lei n.º 9.307/1996 com os princípios e ga-
rantias constitucionais consagrados pela ordem constitucional 
brasileira. 
 
Palavras-Chave: Meios alternativos de resolução de conflitos; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

ste estudo tem o propósito de analisar as discus-
sões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da 
constitucionalidade da arbitragem na ordem jurí-
dica brasileira, em especial a partir do advento da 
Lei n.º 9.307/1996. A pesquisa pretendeu: a) ras-

trear a origem dos questionamentos em torno da inconstitucio-
nalidade da arbitragem no direito brasileiro; b) investigar os 
principais argumentos doutrinários que sustentam a incompati-
bilidade da arbitragem com a ordem constitucional pátria; c) 
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examinar as principais teses doutrinárias e jurisprudenciais que 
buscaram demonstrar a compatibilidade da arbitragem com os 
princípios e garantias consagrados pela Constituição Federal de 
1988. Por fim, o ensaio buscou examinar os fundamentos da de-
cisão do Suprem Tribunal Federal – STF que reconheceu a com-
patibilidade do regime jurídico arbitral instituído pela Lei n.º 
9.307/1996 com os princípios e as garantias consagrado pela or-
dem constitucional brasileira. 
 
2. ORIGEM DA DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIO-
NALIDADE DA ARBITRAGEM 
 

Os questionamentos em torno da constitucionalidade da 
arbitragem enquanto meio alternativo de resolução de conflitos 
não são recentes, sendo anteriores à Lei n.º 9.307/1996. Tais 
questionamentos têm início com o advento da Constituição Fe-
deral de 1946, que consagrou, pela primeira vez, em seu art. 141, 
§4º2, o princípio da inafastabilidade do controle judicial3, tam-
bém denominado "princípio da ubiquidade da jurisdição". Desde 
então, emergiram posições doutrinárias que sustentam a incons-
titucionalidade da arbitragem na ordem jurídica brasileira.4 Tal 
vertente doutrinária, além de afirmar que a arbitragem contraria 

 
2 Dispunha o art. 141, §4º, da Constituição Federal de 1946: "A lei não poderá excluir 
da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual". 
3 BARRAL, 2000, p. 44-45; MARTINS, 1999, p. 53-54; MORAIS, 1999, p. 177-178. 
4 Neste sentido lecionou Alcides de Mendonça Lima (1969, p. 13): "Ora, o juízo arbi-
tral somente pode existir, excluindo da apreciação do Poder Judiciário uma lesão de 
direito individual disponível, porque a lei permite ou autoriza tal atividade. Ao tempo 
da promulgação do CC e dos CPC dos Estados e do CPC Brasileiro, as Constituições 
respectivas − 1891, 1934 e 1937 − nada prescreviam a respeito, de modo que a questão 
seria infundada, se levantada. Desde, porém, o advento da Constituição Federal de 
1946, confirmada pela atual Lei Magna, que o panorama se alterou, em face do citado 
dispositivo, que torna duvidosa a instituição do juízo arbitral. Não se veda, em abso-
luto, a composição direta das partes para solverem um conflito de interesses de direi-
tos disponíveis: o que se veda a atribuir a terceiro, fora do Poder Judiciário, aquela 
composição, mediante decisão, que terá o concurso obrigatório do juiz, para torná-la 
exeqüível, sendo normalmente intocável para o magistrado". 
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o princípio da inafastabilidade do controle judicial, asseverava 
que a instauração de juízo arbitral pelas partes em conflito ca-
racterizaria juízo ou tribunal de exceção, hipótese expressa-
mente vedada pela ordem constitucional brasileira desde a Cons-
tituição Federal de 1946.5 

Uma das primeiras vozes na doutrina brasileira a susten-
tar que a arbitragem voluntária não ofendia o princípio da ina-
fastabilidade do controle jurisdicional foi José de Castro Nunes, 
ministro aposentado do STF, na obra Da Fazenda Pública em 

Juízo. Para Castro Nunes, não havia colisão entre o instituto da 
arbitragem e a norma constitucional que assegurava ao cidadão 
o acesso ao Poder Judiciário.6 Segundo o autor, o comando con-
tido no art. 141, §4º, da Constituição Federal de 1946 era direci-
onado ao legislador, que não poderia produzir norma que inter-
ditasse o cidadão de submeter seu conflito à apreciação do poder 
judiciário.7 No entanto, para Castro Nunes o comando constitu-
cional não impossibilitava que as partes em litígio, por meio de 
contrato, acordassem em submeter a resolução do conflito a ju-
ízo arbitral.8 

A Segunda Turma do STF, em 1961, ao julgar o Recurso 
Extraordinário n.º 45.453-SP, de relatoria do Ministro Ribeiro 
da Costa, pronunciou-se pela compatibilidade do juízo arbitral, 
previsto pelo Código de Processo Civil de 1939, com o §4º do 
art. 141 da Constituição Federal de 1946. Vale transcrever tre-
cho do voto do relator: 

Regulamenta o Código de Processo Civil o juízo arbitral nos 
artigos 1.031 a 1.045, mantendo-o sob a rubrica de compro-
misso, o que induz a sua voluntariedade. 
O Código de Processo, em vista disso, diz Dr. Plácido e Silva, 
não veio reviver o juízo arbitral a que se referia o Regulamento 

 
5 Dispunha o art. 141, §26º, da Constituição Federal de 1946: "Não haverá foro privi-
legiado nem Juízes e Tribunais de exceção". Na atualidade, tal vedação encontra-se 
prevista no art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal de 1988. 
6 NUNES, 1950, p. 281. 
7 Idem, p. 281-282. 
8 Idem, p. 281-282. 
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737. Veio impor ao processo preceitos que a lei civil já admitia. 
"Dessa forma o juízo arbitral continuou a ser faculdade outor-
gada aos dissidentes para que resolvam o litígio por esse meio. 
O juízo arbitral continua a ser voluntário" (Comentários ao 
Cod. de Proc. Civil, 2a. ed. vol., pag. 1.054). 
O instituto do juízo arbitral, expungido de caráter compulsório, 
como se viu demonstrado, não é incompatível ou conflitante 
com a norma do § 4º, do art. 141 da vigente Constituição. 
(...) 
Ora, a lei instituidora do juízo arbitral, sôbre estabelecê-lo com 
caráter facultativo, não retirou do Poder Judiciário a apreciação 
da sentença que nele fôr proferida, a qual pode ser revista em 
grau de recurso, pelo Tribunal (art. 1.046 do C.P.C.)9 

O plenário do STF, em 1973, ao julgar o Agravo de Ins-
trumento n.º 52.181-GB (conhecido pela doutrina como "Caso 
Lage")10, de relatoria do Ministro Bilac Pinto, no qual se questi-
onava a validade do juízo arbitral, instituído com base no De-
creto-lei n.º 9.521/1946, para julgar em única instância e sem 
recurso as impugnações decorrentes da incorporação ao patri-
mônio nacional dos bens e direitos das empresas integrantes da 
denominada "Organização Lage" e do espólio de Henrique Lage, 
posicionou-se, por unanimidade, pela constitucionalidade do 
instituto da arbitragem na ordem jurídica brasileira.11 Vale trans-
crever parte do voto do relator, Ministro Bilac Pinto, no qual se 
defende a constitucionalidade do mencionado juízo arbitral: 

 
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n.º 
45.453/SP. Recorrente: Antonio Bento Furtado de Mendonça. Recorrido: Cassimrax 
High Life Ltd. Relator Ministro Ribeiro da Costa. Brasília: 26 de maio de 1961, p. 
296-297. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?do-
cTP=AC&docID=145020>. Acesso em: 17 de julho de 2015. 
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo de Instrumento n.º 
52.181/GB. Agravante: União. Agravados: Espólio de Renaud Lage e outros; Henry 
Potter Lage e Espólio de Frederico Lage; e Espólio de Henrique Lage. Relator Minis-
tro Bilac Pinto. Brasília: 14 de novembro de 1973. Disponível em: <http://re-
dir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=22084>. Acesso em: 
17 de julho de 2015. 
11 O "Caso Lage" é indicado pela doutrina especializada como um dos mais importan-
tes precedentes judiciais brasileiros envolvendo a utilização da arbitragem para a re-
solução de litígio entre particulares e a Administração Pública. 
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Argui-se, por outro lado, a incompatibilidade do ato legislativo 
em causa com a Constituição vigente, violando, entre outros, o 
preceito contido no parágrafo 26 do art. 141, pelo qual não ha-
verá foro privilegiado nem juízes e tribunais de exceção. A ale-
gação não tem qualquer procedência, pois, como afirma a sen-
tença, a instituição do Juízo Arbitral não importou em consti-
tuir foro privilegiado nem tribunal de exceção. Afirma-se a in-
constitucionalidade, por se revestir o Juízo Arbitral do caráter 
de tribunal de exceção não previsto na Carta de 37 e não per-
mitido pela Constituição de 1946. Todavia, basta atentar para 
a natureza consensual do juízo arbitral que, não integrando os 
órgãos permanentes do Poder Judiciário, de natureza instituci-
onal, é criação contratual, nascida do compromisso das partes, 
ainda que regulada em lei especial, para concluir-se que a ale-
gada inconstitucionalidade não tem o prestígio da doutrina do-
minante na matéria. Vários foram os órgãos criados pela lei 
com função judicante, exempli gratia, o Tribunal Marítimo e a 
Câmara de Reajustamento Econômico. THEMÍSTOCLES, no 
seu comentário à vigente Constituição, define bem o que é Tri-
bunal de Exceção. 
Seria, ainda, inconstitucional o Decreto-lei 9.521, por ter esta-
belecido a irrecorribilidade da sentença arbitral, com o que se 
afronta a norma do § 4º do citado art. 141 da Constituição vi-
gente, posto que a lei não poderá excluir da apreciação do Po-
der Judiciário qualquer lesão de direito individual. A isso res-
ponde CASTRO NUNES: 
"O caráter consensual do compromisso arbitral está mostrando 
que a ele não diz respeito a garantia do § 4º, que supõe, ao seu 
natural, o desacordo das partes, assegurando-lhes o acesso aos 
tribunais. O que se assegura é o direito à jurisdição, o acesso às 
justiças regulares, a possibilidade ressalvada de poderem levar 
a Juízo a sua pretensão ou de não responderem senão em juízo. 
Ao inverso, o Juízo Arbitral supõe, no ato da sua constituição, 
o acordo das partes que consentem em subtrair a causa às jus-
tiças regulares, estando pelo que decidirem os juízes-árbitros 
por eles escolhidos. Jamais se estendeu, aqui ou alhures, pu-
desse o compromisso arbitral constituir uma infração daquele 
princípio tradicional. (...)12 

 
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo de Instrumento n.º 
52.181/GB. Agravante: União. Agravados: Espólio de Renaud Lage e outros; Henry 
Potter Lage e Espólio de Frederico Lage; e Espólio de Henrique Lage. Relator 
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A posição doutrinária dominante em relação à constitu-
cionalidade da arbitragem nas ordens constitucionais anteriores 
a 1988 pode ser ilustrada pelas lições de Hamilton de Moraes e 
Barros: 

Constitui erro grosseiro de direito dizer-se que a Constituição 
proibiu o juízo arbitral, quando, no art. 153, § 4.º, declara que 
a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qual-
quer lesão do direito individual. 
Nem a Constituição atual nem as que a antecederam contêm 
essa proibição. Ao juízo arbitral podem recorrer as partes, se o 
preferirem à jurisdição estatal, para a solução de suas contro-
vérsias. 
O que as Constituições não admitem, nem toleram, é que os 
indivíduos e pessoas, ainda que queiram, não possam recorrer 
ao Poder Judiciário, porque a lei tenha fechado esse caminho. 
Ao prever o juízo arbitral e ao discipliná-lo, não está a lei ex-
cluindo a lesão ao direito individual, ou pessoal, da apreciação 
do Poder Judiciário. Está, apenas, oferecendo às pessoas mais 
um meio − facultativo − de acertarem as suas relações.13 

 
3. A DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE 
DA ARBITRAGEM NO CONTEXTO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 

 
No ambiente constitucional inaugurado em 1988, a dou-

trina continuou a noticiar opiniões contrárias à constitucionali-
dade da arbitragem, fundadas, especialmente, no princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado agora pelo 
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal vigente.14 No entanto, 
com o advento da Lei n.º 9.307/1996, tornaram-se mais frequen-
tes e intensos os questionamentos em torno da 

 
Ministro Bilac Pinto. Brasília: 14 de novembro de 1973, p. 68-70. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=2 
2084>. Acesso em: 17 de julho de 2015. 
13 BARROS, 1988, p. 377-378. No mesmo sentido, cf. PONTES DE MIRANDA, 
1977, p. 224. 
14 Cf. FIGUEIRA JÚNIOR, 1999, p.  158-159; FIUZA, 1995, p. 174-175; SILVA, 
1988, p. 139. 
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constitucionalidade da arbitragem. Tais questionamentos foram 
direcionados às principais inovações introduzidas pela Lei n.º 
9.307/1996 ao regime jurídico da arbitragem, em especial: a) a 
possibilidade de execução judicial específica da cláusula com-
promissória, admitindo, com isso, que o juiz possa substituir a 
vontade da parte que se recusa a firmar o compromisso arbitral 
(arts. 6º, parágrafo único, e 7º da Lei n.º 9.307/1996); b) irrecor-
ribilidade da sentença arbitral (art. 18 da Lei n.º 9.307/1996); c) 
supressão da homologação judicial como condição de eficácia 
da sentença arbitral (art. 18 da Lei n.º 9.307/1996); e d) equipa-
ração da decisão dos árbitros à sentença judicial, conferindo à 
sentença arbitral condenatória o caráter de título executivo (art. 
31 da Lei n.º 9.307/1996). 

Antônio Souza Prudente, ainda no período de vacatio le-

gis da Lei n.º 9.307/1996, sustentou a inconstitucionalidade das 
modificações introduzidas ao regime jurídico da arbitragem no 
Brasil, sustentando que elas ofendiam o princípio da jurisdição 
única (art. 5º, XXXV, da CF), o princípio do juiz natural e a ve-
dação do juízo ou tribunal de exceção (arts. 5º, XXXVII, e 92, I 
a VII, da CF) e as garantias da ampla defesa e do due process of 

law (art. 5º, LIV e LV, da CF).15 O autor concentrou seus argu-
mentos especialmente na supressão da necessidade de homolo-
gação judicial da sentença arbitral, que afirmava violar o princí-
pio do juiz natural16, conforme se evidencia nos trechos 

 
15 PRUDENTE, 1996, p. 49-50. 
16 Importante destacar que antes do advento da Lei n.º 9.307/1996 diversos autores 
evidenciavam a necessidade de homologação judicial da sentença arbitral como um 
dos argumentos favoráveis à constitucionalidade do instituto da arbitragem na ordem 
jurídica brasileira. Neste sentido a lição de Célio Borja (1995, p. 99): "A homologação 
da decisão dos árbitros teria justificação na dupla necessidade de assegurar, não só o 
monopólio da função jurisdicional do Estado, como o direito de toda pessoa de 'sub-
meter ao Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito' (art. 5.º, XXXV, 
Constituição Federal)". No mesmo sentido, vale cf. FIUZA, 1995, p. 175. Joel Dias 
Figueira Júnior (1999, p. 158-159) destaca que antes do advento da Lei n.º 9.307/1996 
parcela da doutrina já sustentava a impossibilidade da supressão da homologação ju-
dicial da sentença arbitral. Vale reproduzir a lição do citado autor: "Alguns estudiosos, 
mesmo quando a arbitragem encontrava-se sob a égide do Código de Processo Civil 
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transcritos a seguir: 
Ainda que o Código Civil tenha afirmado, impropriamente, 
com seu discurso privatista, que “os árbitros são juízes de fato 
e de direito, não sendo sujeito o seu julgamento a alçada, ou 
recurso, exceto se o contrário convencionarem as partes” (art. 
1.041), submetera, contudo, a eficácia da sentença arbitral à 
homologação do juiz natural (art. 1.045), assegurando à parte 
insubmissa o direito fundamental à ampla defesa (art. 1.046), 
no que foi seguido pelos artigos 1.078, 1.096 a 1.102 do Có-
digo de Processo Civil, agora, ambos, pretensamente revoga-
dos, no ponto, pelo legislador ordinário. 
(...) 
A oficialização da justiça privada, por meio da Lei ordinária nº 
9.307, de 23-9-96, não tem amparo constitucional. 
A Constituição federal prevê a existência de justiças especiais 
(CF, art. 98, I e II), mas proíbe, expressamente, os juízos ou 
tribunais de exceção (CF, art. 5º, XXXVII), como na hipótese 
legal em tela. 
O juízo arbitral, desde que atrelado à atividade legítima do juiz 
natural, para homologação e eficácia de suas sentenças, adquire 
legitimidade constitucional. Como agora se apresenta na nova 
lei de arbitragem, é juiz marginal ou de exceção, sem respaldo 
popular. A Constituição não o prevê, nem o autoriza, mas ex-
pressamente o condena.17 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Antonio Raphael 
Silva Salvador, após afirmar que não se opunha ao regime jurí-
dico da arbitragem instituído pelo Código de Processo Civil de 
197318, assevera a inconstitucionalidade da Lei n.º 9.307/1996, 

 
de 1939 e 1973, já entendiam que a homologação da decisão insculpida no então de-
nominado 'laudo arbitral' não poderia jamais ser banida dos sistemas por absoluta im-
possibilidade jurídica criada pelos textos constitucionais que fixavam, dentre outros 
princípios, os do juiz natural e da garantia e monopólio da jurisdição estatal, circuns-
tância esta mantida na Carta de 1988, não faltando, assim, vozes para continuar de-
fendendo a referida tese" (FIGUEIRA JÚNIOR, 1999, p. 158-159). 
17 PRUDENTE, 1996, p. 50-51. 
18 Explica o autor: "Nunca fomos contra a arbitragem, como está regulada no atual 
Código de Processo Civil, onde existe ela pela escolha das partes, mas tudo sob o 
controle do Judiciário, que poderá ou não homologar o laudo arbitral, que é feito por 
um árbitro. No juízo arbitral do Código de Processo Civil o juiz recebe o laudo feito 
pelo árbitro, mandando que as partes venham à sua presença, por ele são ouvidas e 
depois o homologa ou não. Surge uma sentença homologatória ou que nega a 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 5________213_ 
 

 

que teria eliminado a possibilidade de controle judicial sobre a 
atividade dos árbitros, ao estabelecer: a) a supressão da necessi-
dade de homologação judicial da sentença arbitral; b) a irrecor-
ribilidade da sentença arbitral; e c) a revogação dos dispositivos 
do Código de Processo Civil que conferiam competência ao juiz 
estatal para julgar as exceções de impedimento e suspeição dos 
árbitros, bem como a concessão de medidas cautelares.19 Vale 
transcrever os argumentos do autor: 

Já a Lei de Arbitragem faz com que tudo seja feito longe do 
Judiciário que não pode ser chamado a examinar o que a lei 
chama esdruxulamente de sentença, nem em forma de recurso 
e muito menos para homologá-la. Quem vai agora decidir sobre 
impedimento ou suspeição do árbitro? Quem vai decidir sobre 
cautelares? 
(...) 
Há evidente inconstitucionalidade no art. 18 da Lei de Arbitra-
gem, quando diz que “O árbitro é juiz de fato e de direito, e a 
sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou à homologa-
ção pelo Poder Judiciário.” 
(...) 
Mas o pior veio com a Lei de Arbitragem, estabelecendo que a 
solução dada pelo árbitro à lide não pode ser examinada e co-
nhecida pelo Poder Judiciário, nem em grau de recurso e nem 
para eventual homologação. Agora as partes podem escolher 
livremente o julgador, o árbitro, que será um juiz de fato e de 
direito e que pode decidir inclusive quais as regras de direito 
que irá escolher para o julgamento (art. 2º, §1). E tudo com 
força de coisa julgada material! 

 
homologação, podendo as partes recorrer ao Tribunal competente. Tanto se exige e é 
imprescindível a atuação do Judiciário, que o Código de Processo Civil diz que mesmo 
constando do compromisso que ele é sem “recurso”, tal cláusula não pode impedir o 
recurso ao Tribunal (art. 1.101 e seu parágrafo). Ainda será o juiz de delito quem 
examinará e decidirá sobre exceções de suspeição e de impedimento do árbitro. Tam-
bém do juiz a concessão ou não de liminares e cautelares" (SALVADOR, 1998, n. p.). 
19 O artigo publicado por Antonio Raphael Silva Salvador, publicado na Revista da 
Escola Paulista da Magistratura, levou Weber Barral, professor de Direito Internacio-
nal Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina, a publicar o artigo "Mitos 
e tendências da arbitragem no Brasil". Em tal trabalho, Weber Barral refuta as alega-
ções apresentadas por Antonio Raphael Silva Salvador de que a lei de arbitragem teria 
o caráter "falho, injusto e inconstitucional". Cf. BARRAL, 2000, p. 95-106 
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(...) 
Só assim poderemos dizer, alto e em bom som, que a Lei 9.307, 
de 23.09.96, não pode revogar um Poder da República, aquele 
que tem a exclusividade da atividade jurisdicional não objeto 
de exceção constitucional, nem revogar o art. 5º, XXXV, da 
CF, que garante o direito de ação diretamente ao Judiciário em 
qualquer ofensa a direito individual ou não, para que fiquem os 
pobres contratantes livres de coação em contratos com podero-
sos, como bancos, consórcios, prestadores de serviços médi-
cos, imobiliárias e outros iguais, vindo reclamar ao Judiciário 
das ofensas sofridas ao seu direito.20 

José Antonio Dias Toffoli, igualmente, sustenta a incons-
titucionalidade da Lei n.º 9.307/1996, no que se refere à supres-
são da necessidade de homologação judicial da sentença arbitral 
e às restrições à possibilidade de recurso contra a decisão dos 
árbitros, defendendo que tais inovações estariam em oposição ao 
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.21 Vale conferir os argu-
mentos apresentados pelo mencionado doutrinador: 

(...) a lei traz as seguintes invocações: 
1) Dispensa a necessidade de homologação pelo Poder Judici-
ário da decisão arbitral proferida, que passa a ter os mesmos 
efeitos da sentença judicial, mas sem a possibilidade de recurso 
ao Judiciário senão nos casos de vício de forma do processo de 
arbitragem. 
(...) 
Ocorre que as invocações descritas no primeiro item são fla-
grantemente inconstitucionais. A lei em apreço dispõe no seu 
art. 18 que "o árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que 
proferir não ficará sujeita a recurso ou a homologação pelo Po-
der Judiciário". 
Por sua vez, o art. 31 diz que "A sentença arbitral produz, entre 
as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença pro-
ferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, 
constitui título executivos". 
Já o seu art. 33 estipula que "a parte interessada poderá pleitear 
ao órgão do Poder Judiciário competente a decretação da nuli-
dade da sentença arbitral nos casos previstos nesta Lei", que 

 
20 SALVADOR, 1998, n. p. 
21 TOFFOLI, 1996, p. 08. 
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são os casos entabulados no art. 32, que cuida apenas de ques-
tões de forma e não de conteúdo e mérito da decisão, para as 
quais sobreviria o trânsito em julgado, uma vez não ocorrido 
nenhum dos fatos previstos no citado art. 32. 
Ora, o inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal estabe-
lece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito. 
Trata-se de corolário da divisão e separação dos poderes: ao 
Poder Executivo cabe administrar, ao Legislativo legislar e fis-
calizar e ao Judiciário, de dirimir conflitos. 
(...) 
Ora, pelo exposto, temos que nenhuma lei pode auto-excluir-
se da apreciação do Poder Judiciário. E mais, sequer na regu-
lamentação da Constituição de 1967, escrita a baioneta, foi im-
posta uma norma que se auto-intitulasse equiparada a uma de-
cisão judicial, como ocorre nos supra-citados art. 18 e 31 da 
presente proposição. 
Por sua vez, não colhe o argumento do relator da proposta na 
C.C.J. da Câmara, Deputado Régis de Oliveira − de que não 
pode descartar a natureza jurisdicional da arbitragem, uma vez 
que tem como escopo básico a composição dos litígios e sua 
decisão adquire força de coisa julgada. Isso porque o árbitro 
não faz parte do Poder Judiciário, não integra nenhum órgão 
jurisdicional, não podendo suas decisões terem força de coisa 
julgada.22 

Antônio Souza Prudente, ao manifestar-se contrário à 
constitucionalidade da Lei n.º 9.307/1996, lança dúvidas sobre a 
possibilidade de imparcialidade dos árbitros. Vale transcrever os 
argumentos do mencionado autor: 

A imparcialidade do árbitro, a que se refere a Lei nº 9.307/96, 
nunca será alcançada na atividade do juiz de aluguel, que deci-
dirá sempre a favor de quem lhe der mais. 
Para o reconhecimento e a defesa dos direitos e interesses pri-
vados (disponíveis e indisponíveis), coletivos e difusos, dos di-
reitos e garantias fundamentais do cidadão, concernentes à 
vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, quando contes-
tados ou violados, só existe um caminho, que é o do exercício 
do direito de petição ao Poder Judiciário, o qual tem o poder-
dever de manifestar-se, efetivamente, na fala do juiz natural 

 
22 Idem, p. 08. 
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(LICC, art. 4º e CPC, art. 126) por meio da instrumentalidade 
do devido processo legal.23 

Constata-se que os autores que sustentaram a inconstitu-
cionalidade das disposições da Lei n.º 9.307/1996 concentraram 
seus argumentos especialmente na supressão da homologação 
judicial da sentença arbitral e em sua irrecorribilidade, defen-
dendo que tais comandos normativos violariam o princípio da 
inafastabilidade do controle judicial, consagrado pelo art. 5º, 
XXXV, da Constituição Federal. Também se verifica que, sub-
jacente ao discurso de tais autores de que as disposições da Lei 
de Arbitragem ofendem o texto constitucional, existe certa carga 
de preconceito e desconfiança em relação ao instituto da arbitra-
gem, partindo seus defensores das premissas de que a jurisdição 
privada seria incapaz de oferecer ao jurisdicionado as mesmas 
garantias processuais que jurisdição estatal e de que a decisão 
dos árbitros tenderia a favorecer os segmentos sociais detentores 
de maior poder econômico.24-25 

 
23 PRUDENTE, 1996, p. 50. 
24 Neste sentido os questionamentos de Antonio Raphael Silva Salvador (1998, n. p.): 
"Será que os árbitros que irão sentenciar, conforme escolha constante do contrato, 
admitirão que até contrato de trabalho poderá ser solucionado, em seus problemas, 
pela lei de arbitragem, fugindo da Justiça do Trabalho? Será que os empresários irão 
exigir dos novos contratados, que precisam do emprego, que aceitem a lei de arbitra-
gem como a que vai solucionar os conflitos de interesses? Até onde chegarão as arbi-
tragens? A compra de um bem de consumo, em negócio celebrado por maiores e ca-
pazes, não mais se submeterá ao Código do Consumidor? E se o árbitro entender que 
não? A exigência de que a cláusula de escolha da arbitragem de verá constar por es-
crito, em negrito ou de documento separado, poderá ser facilmente contornada, não 
sendo ela difícil para o empresário. Temos procurando chamar a atenção para todas 
estas tentativas de diminuição do Judiciário, da sua exclusividade da Jurisdição, pois 
sem o Judiciário quem mais perde o jurisdicional do pobre, humilde, sem condições 
de enfrentar a estrutura do outro contratante mais forte. Quanto mais cair o Judiciário, 
mais sofrerá o jurisdicionado que a ele precisa recorrer". Em sentido próximo, vale cf. 
TOFFOLI, 1996, p. 08-09. 
25 Antonio Raphael Silva Salvador (1998, n. p.) afirma que a Lei n.º 9.307/1996 é 
resultado de lobby dos empresários visando afastar a aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990). Sustenta o referido autor: 
"Temos procurado demonstrar como a chamada Lei de Arbitragem é falha, injusta e 
inconstitucional, ressaltando que é ela produto de luta dos empresários contra o Có-
digo de Defesa do Consumidor, que eles não conseguem aceitar e nem têm coragem 
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De outro lado, parcela substancial da doutrina brasileira 
sustenta a constitucionalidade do regime jurídico da arbitragem 
introduzido pela Lei n.º 9.307/1996.26 Edoardo Flavio Ricci, em 
estudo no qual analisa os principais argumentos utilizados pelos 
juristas brasileiros para sustentar a admissibilidade da arbitra-
gem à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, 
sugere a existência de duas teses distintas no âmbito da doutrina 
brasileira: a) liberdade de escolher juiz privado e poder de dispor 
dos direitos materiais; e b) a admissibilidade da arbitragem pela 
possibilidade de intervenção judiciária.27 

Segundo Edoardo Flavio Ricci, os autores que defendem 
a primeira tese têm como principal premissa a possibilidade de 
renúncia à garantia do acesso ao poder judiciário28. Para seus 
defensores, a arbitragem constitui manifestação da autonomia 
privada e a sua constitucionalidade decorre da prevalência da 
vontade das partes sobre o princípio de acesso ao poder judiciá-
rio29. 

A concepção teórica segundo a qual a arbitragem é con-
siderada constitucional em razão da sua vinculação à autonomia 
da vontade encontra-se presente nas lições de Uadi Lammêgo 
Bulos e Paulo Furtado: 

É a certeza de que a necessidade de se resolver a pendência 
partiu de uma extrema convicção das partes. Elas não tiveram 

 
de lutar pela sua revogação. Preferiram então obter uma lei que impedisse o uso do 
referido Código, fazendo constar do contrato celebrado que os problemas relativos a 
quaisquer conflitos de interesses surgidos no curso do negócio contratado seriam so-
lucionados através de um árbitro, escolhido pelas partes e sem que o mesmo conflito 
de interesses pudesse ser levado ao Judiciário. Surgiu então, meio às escondidas, sem 
alarde, a Lei 9.307, de 23.09.96, com falhas gritantes, com inconstitucionalidades fla-
grantes" (SALVADOR, 1998, n. p). 
26 Cf. BARRAL, 2000, p. 44-47; BERALDO, 2014, p. 05-07; BULOS, FURTADO, 
1997, p. 06-10; CAHALI, 2014, p. 99-101; CARMONA, 2004, p. 135-136; FI-
GUEIRA JÚNIOR, 1999, p. 158-171; MARTINS, 1999, p. 62-63; NERY JUNIOR, 
2002, p. 88-89; SCAVONE JÚNIOR, 2008, p. 57-60; TEIXEIRA, 1999, p. 30-31; 
TIBURCIO, 1999, p. 175-196; VELLOSO, 2001, p. 14-16. 
27 RICCI, 2004, p. 19-39. 
28 Idem, p. 20. 
29 Idem, p. 22. 



_218________RJLB, Ano 8 (2022), nº 5 
 

 

dúvidas em se valer do juízo arbitral para solucionar o litígio, 
escolhendo livremente, espontaneamente e conscientemente 
um árbitro. 
Ninguém obriga outrem a usar a arbitragem. Ela é uma opção, 
uma faculdade a mais a serviço dos sujeitos, jamais uma impo-
sição, um dever, uma exigência. Utiliza-a quem desejar. Caso 
as partes não optem por ela, deixando de designar conscienci-
osa e livremente um árbitro, terão a Justiça Comum, como 
meio idôneo para resolver suas pendências.30 

Em sentido próximo, Pedro A. Batista Martins, igual-
mente, sustenta que a constitucionalidade da arbitragem baseia-
se no seu caráter consensual e na possibilidade de renúncia à ga-
rantia de acesso ao poder judiciário: 

A arbitragem é, tão-somente, meio convencional de solução de 
conflitos, baseado no consenso das partes. 
Certo pois que, no âmbito da autonomia da vontade, podem as 
partes renunciar aos direitos disponíveis de que são titulares e, 
naturalmente, submeter as controvérsias à apreciação de Juízo. 
Até porque, ao renunciar ao direito político contido no inciso 
XXXV do art. 5º da CF fazem-no, deliberadamente, em prol de 
outros direitos, também relevantes e fundamentais, de caráter 
econômico.31 

Nelson Nery Júnior, que defende a natureza jurisdicional 
da arbitragem32, sustenta que as partes, ao optarem pela via 

 
30 BULOS, FURTADO, 1997, p. 08-09. 
31 MARTINS, 1999, p. 56. Em outro trecho, o autor complementa sua argumentação 
em prol da constitucionalidade da arbitragem: "O direito de o cidadão acionar a justiça 
estatal permanece intocado, pois a solução do conflito pela via privada é ato consen-
sual e a pessoa ajusta a derrogação da jurisdição estatal calcada na sua capacidade, 
liberdade e autonomia. A garantia de acesso é o que se protege, não podendo o Legis-
lativo ou o Executivo − a quem a norma é endereçada − vedar o direito de qualquer 
pessoa de buscar o Poder Judiciário para a tutela do seu direito. Contudo, o cidadão 
não está proibido de optar por dirimir suas controvérsias fora da arena judiciária. E 
isto não é novidade, pois, não raro as partes previnem ou põe fim a um litígio através 
da transação, renunciando inclusive a direito com vistas a autocomposição" (MAR-
TINS, 1999, p. 62-63). 
32 Preleciona Nelson Nery Júnior (2002, p. 86): "A sentença arbitral tem, substancial-
mente, o mesmo valor da sentença judicial, substituindo-a, sendo verdadeiro julga-
mento, sendo acobertada pela coisa julgada material e, portanto, de executividade 
plena, não necessitando de homologação judicial para que adquira o atributo da exe-
cutividade. A ordem jurídica estatal reconhece a autoridade do juízo arbitral e, por 
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arbitral, não estão renunciando à jurisdição nem às garantias 
constitucionais processuais, mas apenas ao acesso à via judicial: 

Com a celebração do compromisso, as partes não estão renun-
ciando ao direito de ação nem ao juiz natural. Apenas estão 
transferindo, deslocando a jurisdição que, de ordinário, é exer-
cida por órgão estatal, para um destinatário privado. Com o 
compromisso só pode versar sobre matéria de direito disponí-
vel, é lícito às partes assim proceder. 
O que não se pode tolerar por flagrante inconstitucionalidade é 
a exclusão, pela lei, da apreciação de lesão a direito pelo Poder 
Judiciário, que não é o caso do juízo arbitral. O que se exclui 
pelo compromisso arbitral é o acesso à via judicial, mas não à 
jurisdição. Não se poderá ir à justiça estatal, mas a lide será 
resolvida pela justiça arbitral. Em ambas há, por óbvio, a ativi-
dade jurisdicional. 
Seria inconstitucional a LArb se vedasse à parte o acesso ao 
Poder Judiciário, instituindo, por exemplo, casos de arbitragem 
obrigatória. Como não o fez, não há nenhuma inconstituciona-
lidade em permitir às partes a escolha entre o juiz estatal e o 
arbitral para solucionar a lide existente entre elas.33 

A primeira tese, ao basear a constitucionalidade da arbi-
tragem na prevalência da autonomia privada sobre a garantia de 
acesso ao poder judiciário, acaba por rechaçar a viabilidade 
constitucional da arbitragem obrigatória. Pode-se afirmar, com 
base na primeira tese, que a arbitragem obrigatória, por ser des-
provida de caráter consensual, uma vez que é imposta pela lei, 
infringe a garantia fundamental de acesso ao poder judiciário, 
prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal34. 

Edoardo Flavio Ricci sintetiza a posição dos defensores 

 
isso, investiu-o de poder jurisdicional. O árbitro exerce verdadeira jurisdição estatal, 
razão por que o processo arbitral não pertence ao direito privado, mas ao processual 
e, pois, ao direito público". 
33 NERY JUNIOR, 2002, p. 88-89. Em sentido próximo, cf. KROETZ, 1997, p. 78. 
34 Neste sentido, cf. FIGUEIRA JÚNIOR, 1999, p. 160; NERY JUNIOR, 2002, p. 89; 
TIBURCIO, 1999, p. 191; VELLOSO, 2001, p. 15. Em sentido contrário, Pedro A. 
Batista Martins (1999, p. 56) sustenta que em casos determinados a arbitragem obri-
gatória seria constitucional, desde que não fosse violado o sistema de revisão judicial. 
Ao fazer tal afirmação, o autor acaba se alinhando aos argumentos da segunda tese, 
que será analisada em sequência. 
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da primeira tese em relação à admissibilidade da arbitragem 
obrigatória: 

Tendo em vista que basear a admissibilidade da arbitragem no 
princípio de liberdade significa atribuir valor decisivo à von-
tade das partes, a tese em questão oferece, desde logo, possibi-
lidade muito vantajosa: a de admitir somente a arbitragem de-
nominada "voluntária" (provocada pela estipulação de compro-
misso ou cláusula compromissória), excluindo-se a arbitragem 
chamada "obrigatória" (prevista na lei de maneira imperativa). 
Esta última (que não é instituto louvável) fica proibida pelo art. 
5º. XXXV, da CF, porque o princípio de liberdade não pode 
admiti-la.35 

Na argumentação dos autores que defendem a primeira 
tese verifica-se certa associação entre a possibilidade de renún-
cia à garantia constitucional de acesso ao poder judiciário e a 
disponibilidade do direito material objeto do litígio. Eles argu-
mentam que se é admissível que as partes possam dispor, por 
meio de transação, do direito material objeto do litígio, seria 
igualmente aceitável a possibilidade de escolha da via jurisdici-
onal por meio da qual tais direitos seriam tutelados.36 Apesar de 
inicialmente sedutora, tal argumentação pode levar ao engano de 
que o critério da disponibilidade do direito material, escolhido 
pelo legislador ordinário para que o litígio seja apto a ser sub-
metido à arbitragem, possui relevância constitucional. A veda-
ção do emprego da arbitragem em matéria de direitos indisponí-
veis não apresenta status constitucional. Não há nenhum dispo-
sitivo constitucional que sustente tal vedação. Com isso, a proi-
bição de recurso à arbitragem em litígios relativos a direitos in-
disponíveis constitui regra legal, que pode ser eventualmente al-
terada pelo legislador ordinário.37 

 
35 RICCI, 2004, p. 22-23. 
36 Tal linha argumentativa pode ser exemplificada pelas lições de Joel Dias Figueira Júnior (1999, p. 160): "(...) 

nunca se questionou a constitucionalidade das transações, não havendo diferença ontológica entre a opção pela jurisdição privada 

e a disposição de bens e direitos de natureza privada de forma direta ou através de outorga a terceiros. Em outros termos, se o 

jurisdicionado pode dispor de seus bens particulares, nada obsta que possa ao menos, isto é, dispor das respectivas formas de 

tutela". No mesmo sentido, cf. MARTINS, 1999, p. 56 e 63. 
37 Neste sentido, vale transcrever as conclusões de Edoardo Flavio Ricci (2004, p. 23-
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A segunda tese doutrinária defende que a constituciona-
lidade da arbitragem baseia-se na possibilidade, prevista pela 
própria Lei n.º 9.307/1996, de controle judicial sobre a atividade 
arbitral.38 Isto é, a possibilidade de as partes em litígio optarem 
pela via arbitral não ofende o art. 5º, XXXV, da Constituição 
Federal, na medida em que a ordem jurídica admite meios de 
intervenção do poder judiciário sobre o procedimento arbitral 
antes e depois de ter sido proferida a sentença arbitral. Também 
reforça tal tese o fato de os atos de execução coativa da decisão 
dos árbitros, que podem eventualmente causar alguma espécie 
de lesão à parte sucumbente, passarem necessariamente pela 
apreciação do poder judiciário.39 

Um dos principais defensores de tal posicionamento na 
doutrina brasileira foi Sávio de Figueiredo Teixeira, cuja argu-
mentação merece ser aqui transcrita na íntegra: 

Tenho por não justificar-se, contudo, esse temor, mais que in-
quietação, na medida em que o modelo de arbitragem adotado 
pela Lei 9.307/96 dele não exclui o Judiciário. E isso por múl-
tiplas razões. 
A uma, porque a nova lei é explícita (art. 33) em assegurar aos 
interessados o acesso ao Judiciário para a declaração da nuli-
dade da sentença arbitral nos casos que elenca, em procedi-
mento hábil, técnico e de maior alcance do que o criticado pro-
cedimento homologatório do sistema anterior. 
A duas, pela igual possibilidade de argüir nulidade em 

 
24): "A liberdade de escolher juiz privado tem natureza processual e é tema típico de 
Direito Constitucional, considerando-se que permitir a arbitragem significa discipli-
nar certo aspecto da função jurisdicional e, portanto, à estrutura fundamental (mais ou 
menos liberal) do Estado. Já o poder de dispor dos direitos tem natureza material e 
sua disciplina cabe, de regra − sobretudo no que concerne aos direitos patrimoniais − 
à lei. A esta atribui-se, também, a tarefa de fixar as conseqüências da disponibilidade 
ou não dos direitos, tanto no que concerne à arbitragem como no que concerne a qual-
quer outro aspecto de sua disciplina. Nada permite afirmar que a proibição de arbitra-
gem acerca de matéria indisponível tenha valor constitucional, ao invés de simples-
mente legislativo: sua fonte não é a Constituição, mas, somente, o art. 1.º da Lei de 
Arbitragem, que pode ser limitado e derrogado por outras disposições legais". Cf. 
também RICCI, 2004, p. 56-59. 
38 RICCI, 2004, p. 21.  
39 Neste sentido, cf. FIGUEIRA JÚNIOR, 1999, p. 161; TEIXEIRA, 1999, p. 30. 
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embargos à execução (art. 33, §3º, c/c art. 741 do CPC). 
A três, porque a execução coativa da decisão arbitral somente 
poderá ocorrer perante o Judiciário, consistindo a sentença ar-
bitral título executivo judicial, assim declarada na nova reda-
ção dada (pelo art. 41) ao inciso III do art. 584 do Código de 
Processo Civil. De igual forma, a efetivação de eventual me-
dida deferida pelo árbitro, reclamará a atuação do juiz togado, 
toda vez que se fizerem necessárias a coercio e a executio. 
A quatro, porque, para ser reconhecida ou executada no Brasil 
(art. 35), a sentença arbitral estrangeira se sujeitará à homolo-
gação do Supremo Tribunal Federal (ou de outro órgão jurisdi-
cional estatal − v.g., o Superior Tribunal de Justiça −, se a 
Constituição, reformada, assim vier a determinar). 
A cinco, porque do Judiciário é o controle "sobrevindo no 
curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponí-
veis e verificando-se que da sua existência, ou não, dependerá 
o julgamento". 
A seis, porque também caberá ao Judiciário decidir por sen-
tença acerca da instituição da arbitragem na hipótese de resis-
tência de uma das partes signatárias da cláusula compromissó-
ria (art. 7º). 
Como se nota, prevê a nova lei a presença do Judiciário para 
responder à convocação da parte que eventualmente sentir-se 
lesada. Essa, aliás, é uma das características do modelo arqui-
tetado, limitando-se "o judiciário a ser convocado quando pre-
sente lesão". Em outras palavras, "apenas no confronte é que 
se busca o Judiciário".40 

Joel Dias Figueira Júnior, que se filia tanto à primeira 
tese quanto à segunda41, após apresentar os mesmos argumentos 
expostos acima por Sávio de Figueiredo Teixeira42, conclui: 

Nada obstante a instauração do juízo privado, o Judiciário per-
manece ativamente vigilante, servindo como guardião da es-
trita observância do devido processo legal constitucional, as-
sim como das atuações voltadas à coerção, execução ou 

 
40 TEIXEIRA, 1999, p. 30-31. 
41 Vale salientar que, segundo Edoardo Flavio Ricci (2004, p. 21), não há possibili-
dade de conciliação entre a primeira e a segunda tese, pois "o acesso ao Judiciário não 
pode ser, ao mesmo tempo, limitado e aplicado". 
42 FIGUEIRA JÚNIOR, 1999, p. 161-162. 
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anulação de decisões arbitrais.43-44 
Edoardo Flavio Ricci, todavia, que se mostra mais ali-

nhado com a segunda tese45, destaca que tal linha argumentativa 
pode suscitar certos riscos à sobrevivência do instituto se não for 
aplicada com prudência.46 Para ele quanto mais numerosas fo-
rem as formas de intervenções do poder judiciário sobre a arbi-
tragem (consideradas como necessárias à constitucionalidade do 
instituto), mais complexo e atribulado será o curso do seu pro-
cedimento.47 Ou seja, o risco reside no excesso de controle do 
procedimento arbitral pelos órgãos jurisdicionais estatais, que 
pode resultar no sacrifício da celeridade e, portanto, da utilidade 
prática da arbitragem.48 A necessidade de homologação judicial 
da sentença arbitral, atualmente dispensada pelo art. 18 da Lei 
n.º 9.307/1996, constituía exemplo de controle judicial exces-
sivo sobre o procedimento arbitral, que comprometia sua celeri-
dade.49 

 
43 Idem, p. 162. 
44 No mesmo sentido as lições de Francisco José Cahali (2014, p. 100), que, assim 
como Joel Dias Figueira Júnior, alinha tanto aos argumentos da primeira quanto da 
segunda tese: "Por outro lado, não se exclui do Poder Judiciário a lesão a direito das 
partes, pois se a convenção arbitral, ou mesmo a sentença proferida na arbitragem, 
contiver vícios indicados na Lei, caberá ação própria de invalidação, ou mesmo em 
defesa da execução, como em momento oportuno se tratará. Ou seja, verificada a vi-
olação ao direito, cabe o exame da questão pelo Judiciário (...)." 
45 RICCI, 2004, p. 21, 57-60 e 70. Vale destacar que Edoardo Flavio Ricci (2004, p. 
30) discorda do entendimento de Sávio de Figueiredo Teixeira e de Joel Dias Figueira 
Júnior de que a admissibilidade da arbitragem, em face do art. 5º, XXXV, da Consti-
tuição Federal, decorre das diversas hipóteses de intervenção judicial previstas pela 
Lei n.º 9.307/1996. Para Edoardo Flavio Ricci (2004, p. 30-31), a única premissa ne-
cessária para garantir a constitucionalidade da arbitragem é a "impugnabilidade, me-
diante ação judicial, da sentença arbitral". No entanto, defende o autor, com base no 
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a necessidade de algumas "integrações" às 
hipóteses de nulidade da sentença arbitral, previstas no art. 32 da Lei n.º 9.307/1996, 
de maneira a garantir a efetividade do controle de legalidade da arbitragem e da sen-
tença arbitral pelo poder judiciário (RICCI, 2004, p. 30-31). Para aprofundamento no 
tema, vale cf. RICCI, 2004, p. 69-91. 
46 Idem, p. 29. 
47 Idem, p. 29-30. 
48 Idem, p. 30. 
49 Outro exemplo de intervenção judicial incidente sobre o procedimento arbitral que 
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Embora a primeira tese encontre maior número de adep-
tos e respaldo jurisprudencial, conforme será analisado a seguir, 
a segunda apresenta a vantagem de explicar a constitucionali-
dade da Lei de Arbitragem sem a necessidade de limitar a inci-
dência da garantia fundamental da inafastabilidade da tutela ju-
dicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).50 A segunda 
tese, em sentido diametralmente oposto ao da primeira,  demons-
tra a constitucionalidade da Lei de Arbitragem, reafirmando a 
incidência da mencionada garantia constitucional. Em outros 
termos, a segunda tese afirma a constitucionalidade da Lei n.º 
9.307/1996, demonstrando que tal diploma normativo prevê di-
versas formas de controle judicial sobre o procedimento arbitral 
hábeis a proteger os jurisdicionados em caso de lesão ou ameaça 
a direito. 

 
4. POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA ARBITRA-
GEM 

 
O Suprem Tribunal Federal – STF, ao julgar o agravo 

regimental em pedido de homologação de Sentença Estrangeira 
n.º 5.206-7, pronunciou-se pela constitucionalidade da Lei n.º 

 
colocava em risco a sua celeridade encontrava-se no art. 25 da Lei n.º 9.307/1996. O 
mencionado dispositivo legal determinava a suspensão do procedimento arbitral e o 
encaminhamento das partes ao poder judiciário, caso surgissem no curso da arbitra-
gem controvérsias acerca de direitos indisponíveis e fosse verificado que da sua exis-
tência dependeria o julgamento. Nesta hipótese, o procedimento arbitral somente po-
deria ser retomado após o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que decidisse 
a questão prejudicial. Tal expediente era objeto de severas críticas doutrinárias (cf. 
CARMONA, 2004, p. 290-291; PARENTE, 2012, p. 203). Em 2015, a Lei n.º 13.129 
revogou o art. 25 da Lei n.º 9.307/1996, extinguindo tal hipótese de controle judicial 
sobre a atividade dos árbitros. 
50 Neste sentido a observação de Edoardo Flavio Ricci (2004, p. 71) acerca da primeira 
tese: "Suponha-se aceitar a tese da maioria da doutrina, segundo a qual − sendo re-
nunciável a garantia prevista pelo inc. XXXV do art. 5.º, CF − a arbitragem é admis-
sível como limitação voluntária da regra do acesso ao Judiciário. Nesta hipótese, a 
arbitragem fica fora do âmbito de tal acesso e o mencionado art. 5.º, CF, não pode ser 
aplicado". 
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9.307/1996, em especial de seus arts. 6º, 7º, 18, 31, 41 e 42.51 O 
caso em questão envolvia a homologação de sentença arbitral 
estrangeira, originária da Espanha, que dirimiu conflito entre 
duas sociedades empresárias envolvendo a existência e o mon-
tante de créditos a título de comissão por representação comer-
cial de empresa brasileira no exterior. Em 6 de dezembro de 
1995, o pedido de homologação da sentença arbitral foi negado 
pelo Presidente do STF, Ministro Sepúlveda Pertence, baseado 
no entendimento jurisprudencial até então dominante de que as 
sentenças arbitrais estrangeiras, para produzirem efeitos no Bra-
sil, deviam ser homologadas judicialmente no país de origem. 

Em 4 de janeiro de 1996, a sociedade empresária M.B.V. 
Commercial and Export Management Establishment, aparada 
em entendimentos doutrinários, agravou da decisão do Presi-
dente do STF, sustentando que no caso de ficar demonstrado que 
a legislação do país estrangeiro em que a decisão arbitral foi pro-
ferida não prevê ou veda a homologação o requisito deveria ser 
dispensado pelo STF. 

O relator do agravo, Ministro Sepúlveda Pertence, em 
voto proferido após o advento da Lei n.º 9.307/1996, deu provi-
mento ao agravo regimental. Ele fundamentou sua decisão, es-
pecialmente, em dois dispositivos da Lei n.º 9.307/1996: a) no 
art. 31, que equiparou os efeitos da sentença arbitral aos da 

 
51 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sen-
tença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and 
Export Management Establishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Re-
lator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001. Disponível: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=3 
45889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015. 
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sentença judicial52; e b) na redação em vigor à época do art. 3553, 
que dispunha que a sentença arbitral estrangeira para ser reco-
nhecida e executada no Brasil sujeitava-se, unicamente, à homo-
logação do STF.54 

Após o voto do relator, o julgamento foi suspenso, em 
razão de proposta do Ministro Moreira Alves para que fosse ou-
vido o Procurador-Geral da República, nos termos do art. 176 do 
Regimento Interno do STF, sobre a compatibilidade de algumas 
das inovações introduzidas pela Lei n.º 9.307/1996 com o prin-
cípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no art. 5º, 

 
52 Neste sentido, vale transcrever fragmento do voto do Ministro Sepúlveda Pertence: 
"A segunda inovação, de interesse decisivo no caso, é a equiparação, no plano do 
direito interno, dos efeitos da sentença arbitral aos da sentença judiciária − incluída a 
formação de título executório, se condenatório o laudo − independente de homologa-
ção judicial (art. 31)" (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo 
Regimental na Sentença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: 
M.B.V. Commercial and Export Management Establishment. Agravado: Resil Indus-
tria e Comércio Ltda. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro 
de 2001, p. 966-967. Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pagina-
dor.jsp?docTP=AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015). 
53 A Lei n.º 13.129/2015, visando adequar o texto da Lei n.º 9.307/1996 às alterações 
constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, conferiu a se-
guinte redação ao mencionado artigo: "Para ser reconhecida ou executada no Brasil, 
a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do Superior 
Tribunal de Justiça". 
54 Explica o Ministro Sepúlveda Pertence: "Essa completa assimilação, no direito in-
terno, da decisão arbitral à sentença judicial já bastaria, a rigor, para autorizar a ho-
mologação, no Brasil, do laudo arbitral estrangeiro, independentemente de sua prévia 
homologação pela Justiça do país de origem. Mas a lei da Arbitragem, coerente, o 
deixou expresso, ao prescrever, no art. 35, que 'Para ser reconhecida ou executada no 
Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do Su-
premo Tribunal Federal'. E sendo válida a equiparação legal, no plano interno, da sen-
tença arbitral à judiciária, a fortiori, nada impede a outorga da qualificação de sen-
tença ao laudo arbitral estrangeiro, de modo a admitir a sua homologabilidade pelo 
Supremo Tribunal, para que, no foro, ganhe a eficácia própria das decisões judiciais 
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sen-
tença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and 
Export Management Establishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Re-
lator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001, p. 967. Dispo-
nível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp? 
docTP=AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015). 
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XXXV, da Constituição Federal. 
O Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, 

manifestou-se pela integral constitucionalidade da Lei n.º 
9.307/1996, entendendo que as inovações trazidas pela Lei de 
Arbitragem não afrontavam ao princípio da inafastabilidade do 
controle jurisdicional. Vale reproduzir trecho do parecer trans-
crito no relatório do Ministro Sepúlveda Pertence: 

Penso ainda que a Lei nº 9.307 guarda completa harmonia com 
as garantias e direitos assegurados pela Constituição federal, 
especialmente com o princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional, inscrito no art. 5º, inciso XXXV. Essa norma 
constitucional assegura a todos o acesso à justiça nas hipóteses 
de lesão ou ameaça a direito, que pode se concretizar através 
do ajuizamento de ação judicial. Isto não significa, contudo, 
que as pessoas físicas ou jurídicas estão obrigadas a ingressar 
em juízo toda vez que seus direitos subjetivos são afrontados 
por outrem, pois o princípio garante o direito de ação, não o 
impõe. O direito de ação, à luz do princípio da autonomia das 
vontades, representa uma "faculdade inerente à própria perso-
nalidade", não um dever (vide CÂNDIDO RANGEL DINA-
MARCO, in Execução Civil, Malheiros Editores, 4ª ed, p. 
364). 
O que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional 
estabelece é que "a lei não excluirá da apreciação do poder Ju-
diciário lesão ou ameaça a Direito". Não estabelece que as par-
tes interessadas não excluirão da apreciação judicial suas ques-
tões ou conflitos. Não determina que os interessados devem 
sempre levar ao Judiciário suas demandas. Se se admite como 
lícita a transação relativamente a direitos substanciais objeto da 
lide, não se pode considerar violência à Constituição abdicar 
do direito instrumental de ação através de cláusula compromis-
sória. E, em se tratando de direito patrimoniais disponíveis, não 
somente é licito e constitucional, mas também recomendável 
aos interessados − diante do acúmulo de processos e do forma-
lismo excessivo que têm gerado a lentidão das demandas judi-
ciais - abdicarem do direito ou do poder de ação e buscarem a 
composição do conflitos por meio de sentença arbitral cujos 
efeitos sejam idênticos àqueles das decisões prolatadas pelo 
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poder Judiciário.55 
Pode-se extrair da leitura do trecho acima que o Procura-

dor-Geral da República, ao sustentar a constitucionalidade das 
inovações decorrentes da Lei de Arbitragem, baseou-se na tese, 
majoritária na doutrina brasileira, de que é válida a renúncia à 
garantia do acesso ao poder judiciário, tendo em vista a natureza 
consensual da arbitragem. 

Em 5 de maio de 1997, o julgamento do agravo regimen-
tal foi retomado, proferindo o relator novo voto, no qual deu pro-
vimento ao agravo regimental, acolhendo, portanto, o pedido de 
homologação da sentença arbitral estrangeira. Todavia, pronun-
ciou-se pela inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da 
Lei n.º 9.307/1996: a) parágrafo único do art. 6º; b) art. 7º e pa-
rágrafos; c) art. 41, no que tange às novas redações atribuídas ao 
inciso VII do art. 267 e ao inciso IX do art. 301 do Código de 
Processo Civil; e d) art. 42. O relator entendeu que a possibili-
dade de execução específica da cláusula compromissória, pre-
vista pelo art. 6º, parágrafo único, e pelo art. 7º ofendia o princí-
pio da inafastabilidade do controle jurisdicional, assegurado 
pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O relator salientou 
que a manifestação de vontade das partes presente na cláusula 
compromissória, dada a indeterminação de seu objeto, não seria 
suficiente para sustentar a renúncia ao direito de ação. Vale 
transcrever trecho que expressa o raciocínio do relator: 

Cheguei, porém − depois de longa reflexão − à conclusão de 
que, nesse tópico, a lei foi efetivamente além das marcas im-
postas pela Constituição ao âmbito da validez da disciplina le-
gal da arbitragem. 
A constitucionalidade do juízo arbitral − perdoe-se a insistên-
cia − deriva da renunciabilidade, no caso, do exercício do 

 
55 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sen-
tença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and 
Export Management Establishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Re-
lator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001, p. 981-982. 
Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=A 
C&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015. 
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direito de ação − que é o reflexo subjetivo da garantia da pres-
tação jurisdicional, insculpida hoje no art. 5º, XXXV, da Lei 
Fundamental − relativamente a uma pretensão material dispo-
nível. 
Mas, a renunciabilidade da ação − porque direito de caráter ins-
trumental − não existe in abstracto: só se pode aferi-la em con-
creto, pois tem por pressuposto e é coextensiva, em cada caso, 
da disponibilidade do direito questionado, ou melhor, das pre-
tensões materiais contrapostas, que substantivam a lide confi-
ada pelas partes à decisão arbitral. 
Segue-se que a manifestação de vontade da qual decorra a ins-
tituição do juízo arbitral − onde exista a garantia constitucional 
da universalidade da jurisdição e, pois, do direito de ação − não 
pode anteceder à efetiva atualidade da controvérsia a cujo des-
linde pelo Poder Judiciário o acordo implica renunciar. Vale 
dizer, que não prescinde da concreta determinação de um lití-
gio atual.56 

Embora afirme a possibilidade de renúncia à garantia 
constitucional do acesso ao poder judiciário, fundada no caráter 
consensual do instituto da arbitragem, o Ministro Sepúlveda Per-
tence sustenta que a cláusula compromissória não constitui ins-
trumento jurídico adequado para afastar o exercício do direito de 
ação pelas partes, tendo em vista que no momento de sua cele-
bração não é possível determinar com precisão o objeto do lití-
gio. Em outras palavras, para o relator a renúncia ao princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional só seria legítima após 
o surgimento efetivo do litígio. 

O argumento do relator não se sustenta, na medida em 
que não há na cláusula compromissória renúncia em abstrato ao 
direito de ação. Pelo contrário, tal cláusula vincula apenas as 
partes integrantes de determinado contrato e restringe-se aos 

 
56 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sen-
tença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and 
Export Management Establishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Re-
lator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001, p. 1002-1003. 
Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= 
AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015. 
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litígios dele decorrentes.57 No momento da celebração da cláu-
sula compromissória, o objeto do litígio ainda é indeterminado, 
pois inexiste naquela ocasião qualquer conflito entre as partes. 
No entanto, tal objeto é perfeitamente determinável, competindo 
ao juiz estatal, "se e quando houver litígio − e se houver resis-
tência quanto à instituição do juízo arbitral − fazer valer a von-
tade previamente manifestada".58 

O Ministro Sepúlveda Pertence, em seu voto, acabou por 
reafirmar a vetusta distinção doutrinária entre os efeitos jurídi-
cos do compromisso arbitral e os da cláusula compromissória, 
que surgiu no direito brasileiro com o advento do Decreto n.º 
3.900/186759 e se fortaleceu posteriormente com o Código Civil 
de 1916. Vale lembrar que tal distinção foi responsável, em 
grande proporção, pela falta de interesse que a arbitragem des-
pertava entre os jurisdicionados brasileiros até o advento da Lei 
n.º 9.307/1996. Declarar a inconstitucionalidade do art. 6º, pará-
grafo único, e do art. 7º da Lei n.º 9.307/1996 significaria res-
suscitar um dos maiores óbices à difusão da arbitragem na ordem 
jurídica brasileira60, na medida em que parcela substancial dos 

 
57 Neste sentido posiciona-se Carmen Tiburcio (1999, p. 191): "A cláusula não vincula 
partes que não integraram o contrato original, bem como não possibilita a instauração 
do juízo arbitral para controvérsias entre as mesmas partes, mas oriundas de outros 
contratos. Neste sentido, a cláusula compromissória é uma renúncia ao exercício do 
direito de acesso ao Judiciário para lides específicas e entre partes definidas, sem qual-
quer abstração". Em sentido próximo, cf. FIGUEIRA JÚNIOR, 1999, p. 169. 
58 CARMONA, 2004, p. 136. 
59 Cf. MARTINS, 1995, p. 128. 
60 Neste sentido argumentou a Ministra Ellen Gracie em seu voto vista: "Ao instituir 
a execução específica da cláusula compromissória, a Lei nº 9.307/96 afastou o obstá-
culo que, até então, tornava praticamente inexistente a arbitragem em nosso país. Toda 
vez que se quisesse furtar a uma solução célere da controvérsia − ou mesmo, ao sim-
ples reconhecimento de sua responsabilidade pela quebra do contrato − à parte ina-
dimplente bastava recusar-se a firmar o compromisso arbitral. Ao juízo era vedado 
substituir-se a esta sua manifestação − ainda que a controvérsia, perfeitamente deli-
mitada, decorresse exatamente do desenvolvimento natural do contrato e versasse so-
bre direito de natureza disponível" (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal 
Pleno. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. 
Agravante: M.B.V. Commercial and Export Management Establishment. Agravado: 
Resil Industria e Comércio Ltda. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 5________231_ 
 

 

procedimentos arbitrais decorre de cláusulas compromissórias61, 
pois, conforme observa Edoardo Flavio Ricci, "o momento da 
estipulação do contrato é também o da colaboração entre as par-
tes e a escolha da arbitragem em lugar do processo judicial exige 
esta colaboração".62 Ou seja, negar a possibilidade de execução 
específica da cláusula compromissória resultaria na subtração de 
boa parte da utilidade prática da arbitragem enquanto meio al-
ternativo de resolução de controvérsias contratuais, pois a recusa 
de uma das partes em firmar o compromisso inviabilizaria juri-
dicamente a constituição do juízo arbitral.63 

Outro ponto passível de crítica diz respeito à correlação 
apresentada pelo relator entre a renunciabilidade à garantia cons-
titucional do acesso ao poder judiciário e a disponibilidade do 
direito material objeto do litígio. A proibição do recurso à arbi-
tragem em matéria de direitos indisponíveis não apresenta as-
sento constitucional. Nenhum dispositivo constitucional prevê 
tal proibição. Assim, a proibição de recurso à arbitragem em li-
tígios relativos a direitos indisponíveis constitui regra legal, que 
pode ser derrogada ou limitada por lei.64 Eventual alteração le-
gislativa nessa seara em nada afetaria a tese dominante no sen-
tido de admitir a possibilidade de renúncia à garantia constituci-
onal do acesso ao poder judiciário. 

O voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no 
sentido de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 6º, pará-
grafo único, 7º, 41 e 42 da Lei n.º 9.307/1996 foi alvo de severas 
críticas doutrinárias.65 Inocêncio Mártires Coelho destacou o 

 
dezembro de 2001, p. 1146-1147. Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginador-
pub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015). 
61 SAMTLEBEN, 1982, p. 196. No mesmo sentido, cf. BARROCAS, 2013, p. 168. 
62 RICCI, 2004, p. 28. 
63 Neste sentido lecionou Edoardo Flavio Ricci (2004, p. 28): "Deve ser evidenciado 
que, se a cláusula compromissória não fosse capaz de valer como definitiva atribuição 
da controvérsia à jurisdição arbitral e não pudesse provocar sua efetivação forçada, 
isto significaria, na prática, a morte da arbitragem". 
64 Cf. RICCI, 2004, p. 56-59. 
65 CARMONA, 2004, p. 135; COELHO, 2000, p. 25-26; FIGUEIRA JÚNIOR, 1999, 
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caráter conservador e estatalista subjacente ao voto proferido 
pelo relator do agravo regimental: 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a condenação dessa lei − 
nos termos da erudita e minuciosa pronúncia de inconstitucio-
nalidade do eminente Ministro Sepúlveda Pertence − se vier a 
se confirmar, terá a fundamentá-la, essencialmente, o peso da 
doutrina assente e da opinião dominante, uma e outra ideologi-
camente regressivas e saudosistas, porque voltadas para o pas-
sado, em busca de um Estado perdido; de um Estado interven-
tor e provedor geral; de um Leviatã tutelar, onipresente e emas-
culador, que à força de tudo resolver por todos − generica-
mente, et pour cause, presumidos fracos ou deficientes − im-
pede o livre desenvolvimento da personalidade individual; de 
um Estado que não respeita, porque não consegue compreendê-
los, os valores da autonomia da vontade e da liberdade de con-
tratar, assim como não entende a regra moral das obrigações e 
o princípio do pacta sunt servanda; de um Estado que regula 
todas as relações humanas e não admite a existência dos cha-
mados espaços livres do direito ou de direitos sem Estado; de 
um Estado que apregoa o pluralismo político, mas não admite 
divergências de opinião; de um Estado que diz aceitar a diver-
sidade de ordenamentos, mas só reconhece à lei o atributo de 
fonte do direito; de um Estado que se contenta em ser moderno, 
quando o entorno já vive a pós-modernidade; de um Estado, 
enfim, que não tolera as camisas coloridas dos cidadãos porque 
só reconhece a cinzenta túnica dos súditos...66 

Não obstante tenha defendido a inconstitucionalidade 
dos artigos 6º, parágrafo único, 7º, 41 e 42 da Lei de Arbitragem, 
o Ministro Sepúlveda Pertence entendeu que a supressão da ho-
mologação da sentença arbitral, a irrecorribilidade da decisão 
dos árbitros e a equiparação da decisão dos árbitros à sentença 
judicial, previstas nos artigos 18 e 31 da Lei n.º 9.307/1996, não 
afrontam a Constituição Federal67. Lembrou que a matéria já 

 
p. 166-171; TIBURCIO, 1999, p. 189-196. 
66 COELHO, 2000, p. 25-26. 
67 Concluiu o Ministro Sepúlveda Pertence: "Uma vez fundada a validade do juízo 
arbitral na disponibilidade da pretensão material questionada e no consenso das partes 
ao subtrair a decisão da lide ao Poder Judiciário, renunciando quanto a ela ao exercício 
do direito de ação, nenhum princípio impõe nem que a exeqüibilidade da sentença se 
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havia sido analisada pelo STF no Agravo de Instrumento n.º 
52.181-GB ("Caso Lage"), de relatoria do Ministro Bilac Pinto, 
no qual o plenário manifestou-se por unanimidade pela constitu-
cionalidade do art. 16 do Decreto-lei n.º 9.521/1946, que previa 
hipótese de juízo arbitral cuja sentença seria executável indepen-
dentemente de homologação e sem admissibilidade de recurso. 

Depois do voto do Ministro Sepúlveda Pertence, o julga-
mento do agravo foi novamente adiado em decorrência de pe-
dido de vista do Ministro Nelson Jobim. 

Em 22 de novembro de 2000, o Ministro Nelson Jobim 
apresentou ao plenário voto vista no qual sustentava a constitu-
cionalidade do art. 6º, parágrafo único, 7º, 41 e 42 da Lei de Ar-
bitragem, divergindo, dessa maneira, do voto do relator. De ma-
neira minuciosa e didática, analisou o sistema instituído pela Lei 
n.º 9.307/1996: instituição da arbitragem, o procedimento, a sen-
tença arbitral, a convenção de arbitragem, o compromisso arbi-
tral, a cláusula compromissória e a classificação das cláusulas 
compromissórias.68 Ao tratar da classificação das cláusulas com-
promissórias, o destacou a denominada "cláusula compromissó-
ria em branco", entendida como aquela em que as partes apenas 
se obrigam a submeter seus conflitos à arbitragem, sem precisar 
as regras mínimas para o desenvolvimento do procedimento ar-
bitral ou sem indicar das regras de algum órgão arbitral ou 

 
condicione à homologação judicial prévia, nem que seja ele susceptível de recurso." 
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sen-
tença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and 
Export Management Establishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Re-
lator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001, p. 1010. Dispo-
nível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pag 
inador.jsp?docTP=AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015) 
68 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sen-
tença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and 
Export Management Establishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Re-
lator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001, p. 1036-1051. 
Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= 
AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015. 
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entidade especializada69. Concluiu que a regra prevista no art. 6º 
é direcionada especificamente à hipótese de cláusula compro-
missória em branco, disciplinando o art. 7º, por sua vez, o pro-
cedimento judicial destinado à instauração da arbitragem caso 
uma das partes do contrato resista a firmar o compromisso arbi-
tral. Neste sentido, posicionou-se sobre a finalidade do procedi-
mento judicial instaurado com base no art. 7º da Lei n.º 
9.307/1996: 

Ação visa assegurar a execução específica da obrigação de ins-
tituir a arbitragem, com a produção, na sentença, do compro-
misso arbitral. 
É uma sentença constitutiva positiva. 
Ela tem como efeito a instituição da arbitragem, circunscrita ao 
litígio definido na ação. 
É a ação o veículo para dar execução à convenção de arbitra-
gem, ajustada pela forma de "cláusula compromissória em 
branco". 
A ação do art. 7º nada tem com as demais cláusulas compro-
missórias, ou seja, aquelas que se remetem às regras de órgão 
ou entidade ou aquelas que possuem pacto sobre a instituição 
da arbitragem. 
Estes tipos de cláusulas compromissórias dispensam a lavra-
tura de um novo pacto, tudo porque já existe "acordo prévio 
sobre a forma de instituir a arbitragem", como diz a lei (art. 6º). 
(...) 
Na verdade, neste caso, a superveniência do litígio opera como 
condição para a eficácia dos dispositivos relativos à instituição 

 
69 Lecionou o Ministro Nelson Jobim sobre a cláusula compromissória em branco: 
"Neste caso, a cláusula não se reporta nem às regras de órgão ou entidade especiali-
zada, nem possui qualquer disciplina quanto à questão. Cláusula desta natureza chamo 
de 'cláusula compromissória em branco', tudo porque não tem disposição alguma 
quanto à instituição da arbitragem. O que ela contém é tão somente o pacto de sub-
meter à arbitragem os conflitos que decorrem da relação contratual, seja ela, quanto 
ao objeto, uma cláusula 'universal', 'parcial' ou 'singular'" (BRASIL, Supremo Tribu-
nal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira n.º 5.206-7, 
Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and Export Management Esta-
blishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Relator Ministro Sepúlveda 
Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001, p. 1044-1045. Disponível: <http://re-
dir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=345889>. Acesso em: 
12 de agosto de 2015) 
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da arbitragem. 
O litígio é uma condição suspensiva. 
Exatamente por isso que a ação do art. 7º é exclusiva da "cláu-
sula compromissória em branco". 
É esta a única que requer uma decisão sobre a instituição da 
arbitragem, tudo porque não há "acordo prévio sobre a forma 
de..." instituí-la (art. 6º).70 

Em sequência, o Ministro Nelson Jobim afastou a alega-
ção do Ministro Sepúlveda Pertence de que a cláusula compro-
missória representa renúncia abstrata ao direito de ação, confi-
gurando, portanto, o procedimento judicial previsto no art. 6º, 
parágrafo único, e no art. 7º da Lei n.º 9.307/1996 como ameaça 
à garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da Consti-
tuição Federal: 

A Constituição proíbe que lei exclua da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5.º, XXXV). 
Ela não proíbe que as partes pactuem formas extrajudiciais de 
solução de seus conflitos, atuais ou futuros. 
Não há nenhuma vedação constitucional a que apartes, maiores 
e capazes, ajustem a submissão de conflitos, que possam de-
correr de relações jurídicas decorrentes de contrato específico, 
ao sistema de arbitragem. 
Não há renúncia abstrata à jurisdição. 
Há isto sim convenção de arbitragem sobre litígios futuros e 
eventuais, circunscritos a específica relação contratual, rigoro-
samente determináveis. 
Há renúncia relativa à jurisdição. 
Circunscreve-se a renúncia aos litígios que decorram do pacto 
contratual, nos limites fixados pela cláusula. 
Não há que se ler na regra constitucional (art. 5º, XXXV), que 
tem como destinatário o legislador, a proibição das partes re-
nunciarem à ação judicial quanto a litígios determináveis, de-
correntes de contrato específico. 
Lá não se encontra essa proibição. 

 
70 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sen-
tença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and 
Export Management Establishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Re-
lator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001, p. 1048-1049. 
Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= 
AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015. 
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Pelo contrário, o texto proíbe o legislador, não o cidadão. 
É o reconhecimento da liberdade individual. 
É esse o âmbito de validade da L. 9.307/96. 
Observo que a lei, quanto à solução arbitral de litígios futuros, 
só a admite quando decorrentes de relação contratual especí-
fica. 
Não é admitida cláusula compromissória pura ou autônoma ou 
absoluta. 
A lei não admite um pacto autônomo em que as partes se com-
prometam a submeter à arbitragem todos e quaisquer conflitos 
futuros, decorrentes de qualquer situação jurídica futura. 
A lei não permite renúncia absoluta da ação judicial. 
É necessário o contrato e a relação jurídica dele decorrente.71 

O Ministro Nelson Jobim, em seu voto, ao defender a 
constitucionalidade da arbitragem, alinha-se ao entendimento 
doutrinário majoritário que sustenta a prevalência da autonomia 
privada sobre a garantia constitucional de acesso ao poder judi-
ciário. Em outras palavras, afirma nos mesmos termos que o Mi-
nistro Sepúlveda Pertence, que o caráter consensual do instituto 
da arbitragem possibilita a renúncia à garantia constitucional do 
acesso ao poder judiciário. No entanto, ao contrário do Ministro 
Sepúlveda Pertence, compreende que a renúncia à garantia cons-
titucional prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal 
pode efetivar-se tanto pelo compromisso arbitral quanto pela 
cláusula compromissória.72 Com isso, conclui que a 

 
71 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Sen-
tença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agravante: M.B.V. Commercial and 
Export Management Establishment. Agravado: Resil Industria e Comércio Ltda. Re-
lator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de dezembro de 2001, p. 1063-1065. 
Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= 
AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015. 
72 A Ministra Ellen Gracie, em seu voto, precisou com exatidão a divergência entre os 
votos dos Ministros Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim: "(...) o cerne da controvérsia, 
tal como manifestada até aqui, está em saber se, e até que ponto, podem os contratan-
tes de cláusula compromissória restringir de antemão, o seu direito de acesso ao judi-
ciário para a solução de litígios que exsurjam das relações civis ou comerciais decor-
rentes da avença que firmaram. Ou se, ao revés, tal limitação − quando diga respeito 
a litígio futuro, de contornos ainda não determinados − estaria em confronto com a 
cláusula constitucional que remete ao judiciário o conhecimento das lesões ou 
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possibilidade de execução específica da cláusula compromissó-
ria, prevista nos arts. 6º, parágrafo único, e 7º da Lei n.º 
9.307/1996, não extrapola as balizas constitucionais. 

Depois do voto parcialmente divergente proferido pelo 
Ministro Nelson Jobim, o julgamento do agravo regimental foi 
suspenso, diante do pedido de vista do Ministro Ilmar Galvão. O 
julgamento do agravo regimental no pedido de homologação de 
Sentença Estrangeira n.º 5.206-7 perdurou por mais um ano, 
com intensos debates e discussões entre os ministros do STF, 
sendo finalmente concluído em 22 de dezembro de 2001. Os mi-
nistros do STF, por unanimidade, proveram o agravo para ho-
mologar a sentença arbitral estrangeira originária da Espanha. 
Em relação à constitucionalidade da Lei n.º 9.307/1996, preva-
leceu, por maioria, o entendimento de que o diploma legal é in-
tegralmente constitucional, sendo vencidos os Ministros Sepúl-
veda Pertence, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira Al-
ves, que sustentavam a inconstitucionalidade dos arts. 6º, pará-
grafo único, 7º, 41 e 42. 

Interessante destacar que os arts. 18 e 31 da Lei n.º 
9.307/1996, que preveem a supressão da homologação judicial 
da sentença arbitral, a irrecorribilidade da decisão dos árbitros e 
a equiparação entre as sentenças arbitral e judicial, que constitu-
íam os principais alvos dos ataques doutrinários ao novo regime 
jurídico da arbitragem73, foram considerados constitucionais 
pela unanimidade dos ministros do STF, sem maiores questio-
namentos e discussões. 

Pode-se concluir a partir do referido julgamento que o 
STF afastou qualquer dúvida ainda existente sobre a 

 
ameaças de lesão a direito" (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. 
Agravo Regimental na Sentença Estrangeira n.º 5.206-7, Reino da Espanha. Agra-
vante: M.B.V. Commercial and Export Management Establishment. Agravado: Resil 
Industria e Comércio Ltda. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: 12 de de-
zembro de 2001, p. 1146. Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pagina-
dor.jsp?docTP=AC&docID=345889>. Acesso em: 12 de agosto de 2015) 
73 Cf. PRUDENTE, 1996, p. 49-52; SALVADOR, 1998, n. p.; TOFFOLI, 1996, p. 
08-09. 
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constitucionalidade da arbitragem voluntária no direito brasi-
leiro, alinhando-se, para isso, à tese doutrinária majoritária, que 
sustenta, com base no princípio da autonomia privada, a possi-
bilidade de renúncia à garantia constitucional de acesso ao poder 
judiciário. 

 
CONCLUSÃO 

 
Como síntese do exposto no presente estudo, apresenta-

mos as seguintes conclusões: 
1. Os questionamentos em torno da constitucionalidade 

da arbitragem enquanto meio alternativo de resolução de confli-
tos na ordem jurídica brasileira não são recentes, sendo anterio-
res à Lei n.º 9.307/1996. Tais questionamentos têm início com o 
advento da Constituição Federal de 1946, que consagrou, o prin-
cípio da inafastabilidade do controle judicial; 

2. Com o advento da Lei n.º 9.307/1996, tornaram-se 
mais frequentes e intensos os questionamentos em torno da 
constitucionalidade da arbitragem. As contestações foram dire-
cionadas às principais inovações introduzidas pela Lei n.º 
9.307/1996 ao regime jurídico da arbitragem. 

3. Constata-se que os autores que sustentaram a incons-
titucionalidade das disposições da Lei n.º 9.307/1996 concentra-
ram seus argumentos especialmente na supressão da homologa-
ção judicial da sentença arbitral e em sua irrecorribilidade, de-
fendendo que tais comandos normativos violariam o princípio 
da inafastabilidade do controle judicial, consagrado pelo art. 5º, 
XXXV, da Constituição Federal. 

4. Dentre os autores que sustentam a admissibilidade da 
arbitragem à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ve-
rifica-se duas teses distintas: a) liberdade de escolher juiz pri-
vado e poder de dispor dos direitos materiais; e b) a admissibili-
dade da arbitragem pela possibilidade de intervenção judiciária. 
Os autores que defendem a primeira tese têm como principal 
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premissa a possibilidade de renúncia à garantia do acesso ao po-
der judiciário. Para os apoiadores da primeira tese, a arbitragem 
constitui manifestação da autonomia privada e a sua constituci-
onalidade decorre da prevalência da vontade das partes sobre o 
princípio de acesso ao poder judiciário. Já para aqueles que sus-
tentam a segunda tese doutrinária a constitucionalidade da arbi-
tragem baseia-se na possibilidade, prevista pela própria Lei n.º 
9.307/1996, de controle judicial sobre a atividade arbitral. Ou 
seja, a possibilidade de as partes em litígio optarem pela via ar-
bitral não ofende o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, na 
medida em que a ordem jurídica admite meios de intervenção do 
poder judiciário sobre o procedimento arbitral antes e depois de 
ter sido proferida a sentença arbitral; 

5. Conquanto a primeira tese encontre maior número de 
adeptos e respaldo jurisprudencial, a segunda apresenta a vanta-
gem de explicar a constitucionalidade da Lei de Arbitragem sem 
a necessidade de limitar a incidência da garantia fundamental da 
inafastabilidade da tutela judicial. A segunda tese, em sentido 
diametralmente oposto ao da primeira, demonstra a constitucio-
nalidade da Lei de Arbitragem, reafirmando a incidência da ga-
rantia fundamental da inafastabilidade da tutela judicial. 

6. O STF, ao julgar o agravo regimental em pedido de 
homologação de Sentença Estrangeira n.º 5.206-7, pronunciou-
se pela constitucionalidade da Lei n.º 9.307/1996. A partir do 
referido julgamento que o STF afastou qualquer incerteza sobre 
a constitucionalidade da arbitragem voluntária no direito brasi-
leiro, alinhando-se, para isso, à tese doutrinária majoritária, que 
sustenta, com base no princípio da autonomia privada, a possi-
bilidade de renúncia à garantia constitucional de acesso ao poder 
judiciário. Embora a segunda tese (minoritária), representasse 
menor hostilidade à garantia fundamental da inafastabilidade da 
tutela judicial, ela não foi acolhida pelo plenário do STF. 
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