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1. Conceitos Relevantes

A arbitragem consiste em um meio privado de solução de conflitos que se utiliza de 
um terceiro imparcial e neutro, geralmente especialista na matéria discutida, que profere 
sentença arbitral (SCAVONE JR., 2014).

Ressalte-se que a matéria discutida deverá dizer respeito necessariamente a direitos 
patrimoniais e disponíveis, nos termos do artigo 852 do Código Civil de 2002:

Art. 852. É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de 
outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. (BRASIL, 2002).

Dessa maneira, questões relacionadas a direitos não patrimoniais, isto é, aos direitos 
de personalidade, tais como o direito à vida, à honra, à imagem, ao nome e ao estado 
das pessoas não poderão ser objeto de arbitragem. Um árbitro não poderia decidir, por 
exemplo, se um indivíduo tem ou não direito à honra (SCAVONE JR., 2014).

O árbitro poderá decidir por equidade, com fundamento nos princípios gerais de Direito, 
usos e costumes e nas regras internacionais do comércio. Observe-se que o árbitro 
não decidirá necessariamente com base na lei! Há ampla liberdade metodológica na 
arbitragem, bastando normalmente que as partes concordem com o método utilizado.

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, 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. (BRASIL, 1996)

A sentença proferida pelo árbitro possuirá a eficácia de um título executivo judicial, o 
que significa dizer que ela possui a mesma força de uma sentença judicial. Desse modo, 
a sentença arbitral não necessita de homologação pelo Poder Judiciário (SCAVONE JR., 
2014).

A arbitragem compõe uma das “resoluções apropriadas de conflitos” (ou RADs), que 
são métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Embora geralmente a arbitragem 
seja descrita como um “meio alternativo” de soluções de conflitos, atualmente, entende-
se que o correto é descrevê-la como um “meio adequado” de solução de conflitos. Isto 
porque os RADs buscam proporcionar a solução mais adequada para cada lide de 
acordo com as suas particularidades (CNJ, 2015).
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A mediação e a conciliação também compõem estes métodos; contudo, eles diferem 
entre si.

Arbitragem Conciliação Mediação

Consiste na solução de conflitos 

através de um terceiro imparcial 

e neutro, o árbitro, que proferirá 

sentença arbitral com força de título 

executivo judicial.

Consiste na solução de conflitos 

através do auxílio de um terceiro 

imparcial e neutro, com o 

objetivo de restaurar a relação 

social subjacente ao conflito.  

Consiste na solução de conflitos 

através do auxílio de um terceiro 

imparcial e neutro, que visa à 

pactuação de um acordo.

O árbitro impõe sua decisão por 

sentença, independentemente do 

acordo entre as partes.

O conciliador deve auxiliar as 

partes a alcançarem um acordo, 

e poderá sugerir soluções, mas 

não impô-las.

O mediador deve auxiliar 

as partes a alcançarem um 

acordo, mas não poderá sugerir 

ou impor nenhuma solução, 

devendo as partes sozinhas 

chegarem nisso.

Trata-se de heterocomposição, 

ou seja, o ábitro é juiz de fato e de 

Direito e, como tal, impõe sua decisão 

por sentença, independentemente do 

acordo entre as partes.

Trata-se de autocomposição, 

ou seja, o conciliador apenas 

auxilia as partes a solucionarem 

o conflito, mas não poderá impor 

qualquer decisão.

Trata-se de autocomposição, 

assim, o mediador tão somente 

auxilia as partes a solucionarem 

o conflito, mas não poderá impor 

qualquer decisão.

A arbitragem resulta em uma 

sentença arbitral, que tem força de 

título executivo judicial. 

A conciliação poderá resultar em 

um acordo. 

A mediação poderá resultar em 

um acordo.

É importante observar que a arbitragem consiste em um meio heterocompositivo de 
solução de conflitos. Neste método, um terceiro imparcial e neutro impõe sua decisão e 
encerra a lide. Relevante pontuar também que não necessariamente este terceiro será 
uma só pessoa. Pode haver mais de um árbitro, contanto que haja concordância de todos 
os envolvidos, ou a simples indicação de uma câmara de arbitragem, a qual consiste num 
centro de justiça privada que fornece árbitros de acordo com regulamento previamente 
conhecido pelas partes.

Já os meios autocompositivos de solução de conflitos são caracterizados pela solução do 
conflito pelas próprias partes, auxiliadas por um terceiro imparcial e neutro. Nos métodos 
autocompositivos, as partes podem, a seu critério, participar, suspender, abandonar ou 
retomar as negociações. A pactuação de um acordo também não é obrigatória (CNJ, 
2015).
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 Autonomia da vontade das partes

A autonomia da vontade das partes rege o procedimento arbitral.

Afinal, as partes optam por abrir mão da jurisdição estatal e utilizar o método da 
arbitragem.

Dentre as razões que podem levar as partes a optar pela arbitragem, podemos destacar:

• Especialização: as partes poderão escolher um árbitro especialista na matéria discutida; 
por esta razão, geralmente a arbitragem é utilizada para a solução de questões que necessi-
tem de um ponto de vista técnico (SCAVONE JR., 2014).

• Rapidez: a arbitragem é mais célere do que o procedimento judicial, podendo as partes 
estabelecer juntamente com o árbitro uma data limite para a decisão.

• Irrecorribilidade: a sentença arbitral não é passível de recurso, o que também contribui 
para a celeridade da arbitragem.

• Informalidade: a arbitragem é caracterizada pela informalidade, o que se reflete na au-
tonomia que as partes possuem para escolher o árbitro (que pode ser qualquer pessoa, 
contanto que haja concordância de todos os envolvidos) e o direito material disponível que 
será discutido.

• Confidencialidade: ao contrário do procedimento judicial que, em geral, é público (Princí-
pios da Transparência e da Publicidade), a arbitragem é sigilosa.

Convenção de Arbitragem

Conforme mencionado anteriormente, as partes optam pela utilização da arbitragem 
para solução de conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. Existe a opção, 
quando se vai iniciar um negócio, firmar um contrato ou estabelecer uma relação jurídica 
qualquer, de se materializar a preferência das partes pelo método da arbitragem de pronto, 
mesmo antes de se ter iniciado qualquer litígio.  Significa dizer que as partes podem 
definir previamente que, caso venham a ter alguma desavença, ela seja resolvida por 
meio da arbitragem. Esta opção deverá por certo ser materializada em um instrumento 
formal e escrito denominado convenção de arbitragem.

Uma vez firmada a convenção de arbitragem, que se classifica como um gênero de 
negócio jurídico, caso sobrevenha um conflito, as partes obrigatoriamente deverão se 
submeter ao procedimento arbitral, sendo a jurisdição afastada.

Observe-se que a submissão à arbitragem nunca é obrigatória mas, uma vez 
convencionada voluntariamente pelas partes através da convenção arbitral, passa a ser.

A convenção de arbitragem divide-se em cláusula compromissória e compromisso 
arbitral, de acordo com o artigo 3° da Lei de Arbitragem:
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