
/( J" 1<0 1 
rn2% fU.!.. 
~ 99 1-

Revista Jurfdica 
Ano XLV - N° 236 - Junho de 1997 

Repositorio Autorizado de Jurisprudencia: 
• Supremo Tribuna! FederaI - SOl Ng 003/85 

• Superior Tribunal de Jus tiça - N'l 09/90 
• Tribunal Regional Federai l@ R. - N~ 05/92 _ .. ~ 
• Tl"ibunal Regional FederaI 4! R. - N2 ~; \ I dl!:~~ 

.'0'" "i( 
FUNDADOR "'J 

Prof Angchto Asmus AlqUC C'; 

DlRETQRES 
Lui~ AntOnio Coutinho Paill.a 

" ~., 
.J -,. • J 

/ 
Luiz Antonio Duartc AiqucJ ',~ 

Marco Antonio Coutinho Paixào ' .• ~,f)1 r..;'. !(:'- r (~./,i· 
.. .. ,.~ ..•. ".,. '0""" 

[))ITQR CI-IEFE 
Wallcr Diab 

CO NSELliQ EDiTORIAL 
Ant6nio Janyr Dali' Agnol Jr. - Arakcn dc Assis 

F~hio Luiz Gomcs - Ovidio Araujo Baplisla da Silva 
Sérgio Gilbeno Pono 

COLABORAOORES 
Ada Pellegrini Grinovcr - Adhcmar FClTcira Macicl 

Alc~aodre R. Athcnicnsc· Antonio Chavcs - Antonio dc P~dua Ribciro 
Antonio Vital Ramos dc Vasconcelos· Arist6tcles Athcnicnse - Arnoldo Wald 
Athos Gusmào Cameiro· C5ndido Rangel Dinamarco· Carlos M. S. Vel1oso 

Cl~udio Samos . Crist iano Pai~ao Araujo Pinto · Eli Alves Fortes . Elfcio dc Cresci Sobrinho 
Elfsio dc Assis Costa· Eulàmpio Rodrigues FUho - Fenclon Teodoro Reis 

Fernando da Costa Tourinho Filho . Fraocisco de Assis Toledo . Francisco Norival Fraga do Couto 
Gelson Amaro dc Souza· Gcraldo Batista dc Siqueira· Gemldo Gonçalves da Costa 

Gcrson Fischmann . Hcr.iclito A. Mossin . Hugo Nigro Mal7.iIIi . Humbcrto Theodoro Junior 
limar Galvao · 1. Nascimcnto Fraoco ·laymc Pitcnnan· José Hcnriquc Picrnngclli 

Luis Paulo Sirvinskas - Luil: Viecnte Cemicchiaro· Ncgi Calillto - Ncy Fayet 
Orlando dc Assis Com:a· Osmar Brina COITCiI Lima · Paulo Cesar Salomao· PauloCesar Scanavel: 

Paulo Roberto S. da Costa Lcite - Pedro dos Santos Barcelos . Raimundo Gomes da Cmz 
S.O. Castro Fi lho . S.tlvio dc Figuciredo TC;lle;rn . Sérgio Resendc . Sydney Sanches 

Theotònio Negrào . Tupinamb.t Migucl Castro do Nascimcnto· Voltairc Marcns; 
Wagner Gucrrciro· Washinglon dc BalTOs Montciro· Washington Epaminondas Barra 

CONSUL TORES 
Area crvcl: Consultoria Interna 

Arca Cri minai: Dr. l osé Francisco Oliosi da Silvc;ra 

deniseoa
Casella di testo

deniseoa
Casella di testo



RJ 236 - JUNf91- OOUTRINA 

ARBITRAGEM COMO MElO DE SOLUçAO DE CONFLITOS 
NO AMBITO DO MERCOSUL E A IMPRESCINDIBILIDADE 

DA CORTE COMUNITARIA 

" 

Salvio dc Figueircdo Tcixcira 
Minislro do STJ. professor univen;il!rio, direcorda 
Escola NaçiOllal da M~gislr;llura e vice-presi<.lenlc 

<.la EM:ola <.le DireilO Comunilirio do MCtOO$ul 

$unuirio:_ l - A oruem jurf<.lica. Os sis tcma~ jurf<.licOli c SUIlS "famniu". A evolu~o 
hiSl6riea na oomposiçmo dos lilfgio5 irnlivi<.luais. 2 - Os conOilos <.le imeressc na socie<.ladc. O 
processo_ 3 - Composiç:lo panicular. eualal c paral'5lal~1. 4 - A arbitragcm hist6rica e a 
arbi ll'llgem mo<.lema. S - A arbill'llgem no direilo imcmo e no ambito intcmocional. 6 - A 
arbilragcm no BrasilllO sislema anlerior. 7 - A Lei 9.307. dc 23.09.1996. g _ A arbitr~gcm 
brasileira c sua constilucioRalid~<.lc. 9 - A arbitragem no mundo acual. 10-0 Direilo Proceuual 
SupranacionaL Il - O mo<.ldo <.la Uniào Europ.!'ia. 12 _ O sistema embriormrio do I\IctOO$uL 
13 - Contlus:lo. 

l -A ORDEM JUR;DlCA. OS SISTEMAS JURIOICOS E SUAS "FAMILlA S" 
A EVOLUçAO HIsr6RICA NA COMPOSlçAO DOS LlTlc/OS INDIVIDUAIS 

Scgundo a classica colocaçao dc ARI ST6TELES. como ja assinalado em outra 
op:>l'tunidadc. é o homcm um animai politico. cfvico (zoo/! pofilikon), mais social que as 
abclhas c outros ani mais que vivem juntos, aduzindo Mata Machado quc "onde ha o 
homem, ha a sociedade; onde ha a sociedade, ha o dircito; logo. onde o homem. al o dircito" 
(ubi homo, ibi .wciellls. "bi sociela.f, ibi jus; ergo, ubi hOlllo, ibi jus). 

Para os antigos juri sconsultos, dc outra parte. era no Dircito, "arte do bom c do 
juslo" em sua dcfin içào mais cé lcrc, que se descortinavam as regras do viver honestamenle, 
nao ofender a outrcm c dar a cada um o que é o seu (I/Oneste vivere, neminem laederel/l, 
SltUln cuiq!le Irib!lere). E é com e le quc ainda hoje o homcm procura rcal izar li Jus tiça, um 
dos pilares do bem comum c da felicid:lde quc todos buscamos. 

Se povo algum, na Ant iguidade, excedeu o romano no culto ao Direi to e na 
fom1Ulaçiio dos institutos jurfdicos, é dc notar-se, entrctanto, que as suas primciras 
concepçòcs tém origem na Grécia, onde se destacou como urna das mais antigas doutrinaS 

deniseoa
Casella di testo

deniseoa
Casella di testo



16 RJ 236 - JUNI91- DOlITRlNA 

a do Dircito Natur.ll, " frutode um pcnsamentocosmol6gieo, no qual asespcculaçOcs sobrc 
ra1oào c naturcza aparccem indissoluvelrnente ligadas", bastando rccordar, descrita por 
'S6focles', a passagem dc Antfgona, quando inquirida pelo Rci Creonte. 

Se o Direito Natural se justifica na propria condiçào do ser humano, pelo dircito 
deste à libcrdadc. à cducaç50. à segurança, à subsisténcia. aos bcns da cultura, à vida, enfim, 
o Direito Positivo, por sua vez. se exprimc através das nomlas quc comp6cm o ordena
mento juridico, formando, eom os princfpios que lhcs dào :lS dirctrizes, os sistcmas 
jurfdicos que presidcm a sociedade mundial. 

Aglutinam-se esses sistemas, por sua ve1o, cm trés grandes famOias, cm sua 
classificaçào mais difundida (TENÉ DAVID, "Lcs grands systèmcs dc dmit contemporai 
nes; Dal1oz), a sabcr, a romano-gcmlaniea. a do commOl/ Il/W anglo-americana e a dos 
direitos socialistas, figur.lndo cm um q uarto grupo os outros sistemas, nos quais os 
.. fricanos c os oriellt:lis (muçulmanos etc.). 

Buscam clas a disciplina da convivéncia humana. a possibi litar a vida cm socicdadc, 
compondo pelos meios jurfdicos habcis os litfgios quc dcsta elllergcm pelo embate dos 
interesses CO l1 n ilantes. 

O nosso sistema encontr.l habital no primeiro desscs grupos, conhecido como civil 
/t/ II', regido preponderantcmcntc pelo normativismo c tendo suas origens no :"lIl tigo direito 
romano. 

Os romanos, porém. sOlllente no final do século III d.C.,ja no perfodo p6s·classico, 
imperial, quando da ch:llnada c081/ ilio eXlraordÌ/wria (ou extrtl ordille",), viriam a esta
bclecer a Jusliça oficial, c com eIa o juiz estatal, o que se deu no momento cm que o 
magistrado romano. alto funcionario, mas até enllio sem poder jurisdicional, houve por 
bcrn e hamar a 1>1 a rc~pollsabilidade dc ~oluc i ol1ilr o litigio entrc as partes c m nome do 
Estado, missfio que até clltao era exereida por um tereeiro, particular, arbitro portanto, 
escolhido pclos proprios contendores ou por indicaçào do magistrado. 

Concentraram-sc, entào, na pessoa desse magistrado. ja ai eomo juiz est:ltal, as duas 
etapas (iII il/re c iII Ìllllice) do incipiente processo romano dc soluçào dc litfgios. 

Esse mt'canismo. diga·se dc passagem, atra\'cssou sécu los sem maior evoluçao, 
somente vindo a progredir :1 partir da Revoluçào Fr.lIlcesa dc 1789. Foi eia que lhe injetou 
principios até hoje consagmdos, como o da publicidadc dos atm cm jufzo e o da igualdadc 
- renctido estc nos principios hoje rotulados dc contradit6rio c de ampia dcfesa. 

A atividade processual, 110cntalllO, somente veio a definir-se como mmo do dircito 
cm meados do século passado, na Europa Centr.tl, com o denominado "proeessuali 1> mo 
cicntffico·', dc onde tivcram inicio as grandes conslruç6cs doutrinarias, até desaguar na 
fecunda rase atu:11 do processoconlemporaneo, com suas "ondas", suas lendc ncias e busca 
dc soluçòcs mais rapidas e cficazes, hojc uma inquictllç5.o mund ial, ante a triste realidade 
da inc ficié ncia d:ls decisOcs judiciais, ensejada sobrctudo pelo arcafsmo das organizaçòcs 
judiciarias c pela inexistcncia dc 6rgàos permanentcs dc planejamemo e renexào no 
universo estatal do Judici:irio. 
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2 - 05 CONFUTOS DE J 

$cm embargo da :il 
compctitividadc criadOR I 
Direito cnquanto c=mbalc: 
mostmm como elemento 
conflilos de intcresses li] 

clo1ssica conccitu:lçao de I 

Em sua evoluçao. 
cOIlfliIOS, a autotutela. a a 

Ocsdc 05 ICffipos I 
por intcnnédio do grupo, 
conn ilos dc intcrcsses \~ 
scnda crigido arbitro do I 
do germe da dcsagrcgaça 

Para a composiçà 
tomau-se dc rigor a CXpel 
posiçao por inlcnnédio d 
dona da lide; scja por ime 
scus intcrcsscs cm pro! d 
via Est:ldo, moocm;Ullcnt 
ponto dc vista, pasSQU a s 

Processo. como 01: 
sualistas brosilciros, é IO( 
com um alo unico. Ern [ 
Tcstrilll para significar in! 
cfctiv:.çao das garantias ( 

Presente cm \od05 
por fatorcs cultur:tis, hiSI 
Tenete o cst5gio hisI6ricc 

Como conjunto d 
afirma-sc c lcgitima-sc IX 
a pa[;Jvra processo = pro 

Esse processo del 
fato dc ser do processo, 
sancionat6ria suplement: 
prim6rdios, cm quc a lili 
por parte do c idadi'io ro 
c idadào romano: a liliscf 
o processo dc soluçi'io dc 

Nesse sentido é ( 
Professorda Universida< 
coordinato all diritto sost 
afirma quc o processo va 
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2 - OS CONFLITOS DE INTERESSE NA SOCIEDADE O PROCESSO 

Sc.m embargo da af\nnaçào dc. Q,ue os co\"\t1i.\OS dc \\"\\l!lC'i>~ a\i.me\\l.am cm '\latte a 
competit ividade cri adora na sociedade, inquestionavcl é quc tais connilos. in6cuos para o 
Dircito enquanto embate de meros interesses nao levados à rcivindicaçao pratica. se 
mostra m como elementos perturbadorcs da paz sodal. ao se transfonllurcm e m lides, 
connitos de intcrcsses marcados pela prctensao rcsistida ou nao satisfeita, segundo a 
classica conceituaçao de CARNELUTTI. 

Em sua evoluçào. a humanidade tem conhcc ido. como meios dc soluçào desses 
conO itos, a autotutcla. a autocomposiçào. a arbitragem e a dccisao judiciaL 

Dcsde os tempos his t6ricos da Justiça de rnao-propria. em que o lesado, por si ou 
por inlerrnédio do grupo. vingava a ofcnS<l a direito pr6prio, a técnica de composiçao dos 
eonfli tos de interesses vcm se sofisticando e ganh:mdo novas dimensòcs, com o Estado 
sendo erigido arbitro do uso Ifcito da força na composiçào dos conOi tos e no extemlfnio 
do germe da desagrcgaçao social represent:ldo pela subsistl!ncia da lide, 

Para li composiçiio desscs connilOS, lodavi a, cm qualquer das suas dimcnsOcS, 
tomou-se de rigor a cxpcrimentaçao da via organizada do processo: seja para a auto-com
posiçao por intermédio da submissao à pretensao alheia; seja pela desistcncia, por aban
dono da lide; seja por intCrnlédio da transaçiio. em que as partes abdieam l'arei al mente dos 
seus inleresses em prol da supressào da Iidc; scja pela composiçào jurisdicional da lide. 
via E.stado. modemamente Estado de Direito. Assim. a base da composiçao da lide. desse 
pomo dc vista. passou a sef o processo. 

Processo. corno obsefvou LOPE$ DA COSTA.lalvez o mais profundo dos proces
sU:llislas brasi/eiros, é loda atividade visando a um deterntinado efeito qUi! nao se a\cança 
com um ato unico. Em Direito, no cntanlo. a expressào ganh:l conOlaçao dentifica mais 
restrila para significar in.~lrumento de realizaçao da fun çao jurisdicional ou meio ético de 
efetivaçào dns garantias cOlIsli tucionalrneme asscguradas. 

Presentc em lodos os povos çivili1.ados, uma vez que cada um o tem. innuenciado 
por fmores cultumis. hist6ricos, sociol6gicos, economicos e pollticos. o processo judieial 
rcllete O estagio hist6rico vivido pela cOlllunidade e o sis tema em que inserido. 

Como conjunto dc atividades instntmCnlaliz:.d:IS no scntido da soluçao da lide, 
afirma-se e Icgitima-se pelo pr6prio desenvolvimeTllo como encadearnenlo dc atos - donde 
a pa/avr:l processo = /"0 + cedere: pender para a frente. ir adiantc. caminhar, progredir. 

Esse processo devido (due proce.u oJ law). \'ariado que é, aliment;t-se do proprio 
fato de ser do processo, dc modo qUi! o sistema legai apenas vcm a :ltribuir-lhe força 
sancionat6ria sup/ememar. Est:i-se. aqui. bem no amago da técniea de decisào romana dos 
prim6rd ios, em que a Iili.w.:omesU/lio significava apalavrarnemo de obcdccer ao deciSI/III. 
por parte do cidadao rontano insubordinavcl ao Estado pela sua propria condiçào dc 
cidadiio romano: a liliscol1leslatio obrigava. porque a palavra nela empenhada vinculava 
o processo de soluçilo de Iitigios. que o Estado de entilo nao tinha como vincular. 

Nesse sentido é que se deve entender ELIO FAZZALLARI. quando o emi nente 
Professo r da Universidade dc Roma. panl quem "il processo civile. nei vari tipi. è sempre 
coordinato ali di ri tto sostanziale". pondo ii parte a teoria do processo como relaçào jurfdica. 
afirma que o processo vale pelo proprio falo do processo. COntO técniea dc composiçao dc 
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manifcstaçòcs cm conOito, como cxiste no processo judicial, mas nao s6 nesse, visto 
també m, v.g., nas ncgoc iaç5cs dc prclcnsòcs laboralivas, na construçào de vaotade cm 
mcio ao dcbale assemblcar nas cmprcsas ou na fomlaçiio da vootade colcgiada. 

Ve-se o processo jud ic ial, também sob essa pcrspcctiva, como urna instituiçao 
vinculada ao mcio social, como accnluou FRANZ KLEIN h1 UIn século, conccituando-o 
como "nomla do Poocr para protcçào dos inlercsscs da comunidadc c dos bcns juridicos 
individuais", cm hannonia com a linha haje mais avançada do processual ismo. quc o 
idcntirica n5.o 56 com a técnica cicntffica, mas também com OS cscopos sociais c polfticos, 
cm sua fciçao instrumcntalista. Vis50 valtada para a erctividadc. com prcocupaçòcs dc 
cclcridade. efieiènc ia. efic::'lcia e acesso à ordem juridica justa, centrarla nOI advertèneia 
chiovendiana dc que "o processo deve dar, a quem tem um dire ito, tudo aqui lo e 
precisamente aquilo que cle tem o direito de obter" . 

As variadas formas de processo. enquanto lécniea de soluçlio dc connitos, expl icam 
a pcrsisténcia hist6rica dc 1I1ecanismos tlio diversos quanto identicos no produto fina l. que 
é a composiçao do connilo, como a soluçlio pela arbi tragem e pela dccisiio judicial. 

3 - COMPOSlç/iO PARTICULAR, ESTATAL E PARAESTATAL 

o processo pode realizar-sc à margem de qualquer atividade estatal. como ocorre 
com achamada medi:lçào, que leva à eoneiliaçaoespontanea. cm que rclcv:mlc a alividade 
dos interessados na busca da soluçlio comum (ou mesmo a pro\'ocada, como a rcsultante 
do projelo argentinodcnominado "Libra"). Pode, lambém, realizar-se à eusla da inlerven
çlio estatal, matcrializada na dccisiio judicial, dotada dc sançlio tipica das manifcstaç6cs 
dc qualquer dos poderes do Estado. E podc, cm meio aos dois p6los. siluar-se na forma 
paracstatal, ou scja, sob os auspfcios c a garantia do Estado. mas com a decisiio delegada 
a particular, cujas decisòcs se cstaliZrlrn unm vez profcridas. inclusive com sanç6cs Hpica:: 
da soluçlio estatal. 

Aqui se colocam os parametros em funçào dos quais surgem as très formas de 
soluçlio dc connitos essenciais ao enlendimento do quc ora se expòc: 

a) a mediaçtio. como técnica de negociaçiio processualizada, em que se chega ao 
acordo de vontades tlIcdi:mtc o trabalho lécnico dc dirigi-las il uro ponto comum; 

b) a arbilragem. que signi fi ca dccisao por arbitro eqUidistante entre as partes. mas 
desprovido de podcr estalal e nlio integrante do quadro dos agenlcs pliblicos jurisdicionais; 

c) a sctltcI/ça judiciaf, provinda dc magistrado inserido entre os agenles pUblicos 
da atividade jurisdic ional do Estado. 

Tipicamente, pois. composiçao particular, composiçiio par:leslatal e composiçào 
estatal da \ideo 

4 - A ARorrRAGEM HISr6RICA E A AROrrRAGEM MODERNA 

Historicamcnle, a arbitragem se cvidcnciava nas duas form:ls do processo romano 
agrupadas na orda judicioTIIIII pri~'a/orulII: o processo das Icgis aCliollC.f e o processo pcr 
formulas. Em ambas as cspécics. que V:lO dcsde as origens hist6ricas de Roma, sob a 
Realcza (754 aC) ao surgimcnlo da cognitio extraordinaria sob DIOCLECIANO (século 

UI dC), O mesmo c:sqoc:. 
)nparando a açiio, prime 
lando a e\aboraçào da f6r 
julgamento por um iuda 
simples particular idòne 
gra,mticode profissaoc: i 
clissica, as experiéncias 

Esse arbilr.lmentll 
se publicizava, instaura 
absolUlo, em nova rel3çi 
abandonaram até O fim d 

Nesse novo Estad 
tamente estma\. Suprime· 
nas mlios do pretor, COfl 

caracterizaçlio da cognitl 
intemlédio do pretor, c:m 

Foi nesse contexl 
com eia ajurisdiç;io em ! 
li tlgios. 

A arbilr.:igem, q! 
antccedeu, assim, à pr6p 

Com as naturais 
importancia no direito c 
composiçlio puramente c 
paralclalllenle ti negociac 
ricano - marcado por p 
BACON e dc juri stas do 
e CARDOZO. aos quai! 
lillgios. como o arbilran 
força e passa a ser verd 
acuidadc de sempre SIO: 
largamente utilizada no ~ 
presc indir "cm sua mocl: 
sobrcpaire sobre as relaç 
diniirio do instituto no al 
JTACSP. Lcx 138/6). 

Ncsse sentido as 
relatadas erncolctànca d 
Joumal" (voI. 14n. 199 
nadas Courl-Anllexed A 
naçào judicial de uso d 
proprio julgamento (sol 
op. cit .. p. 10111). Dai 
norte-americano, o aeer 
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III dC), o mesmo esquema procedimenlal arrimava o processo romano: a figura do pretoro 
preparando a açao, primeiro mediante oenquadr.\mcnto na açao da \ci c, depois, acrescen
tando a clabor.lçao d" f6nnula, corno se ve na exemplificaçao dc GAIO. e. cm scguida, o 
julgamcnto por um illde:r:ou arbiter. que nao integrava o corpo funcional romano, mas era 
simples panicular idoneo, incumbido dc julgar, como ocorreu com QU INTI LIANO. 
gramaticode profissi'io c inumeras vezcs nomeado arbiter. tamo que veio a contar, cm obro 
classica, as experiencias do offcio. 

Esse lIrbitramento classico vcio a perder força na medida cm que o Estado romano 
se publicizava, instaurando a ditadura c depois assumindo, por longos anos, o poder 
absoluto, elllllova relaçilo dc forças na concentraçiio do podcr, quc os romanos nilo mais 
abandonararn alé o fim do Illlpério. 

Ncsse novo Estado romano, passa a alividade dc cOlllposiçào da lide a ser complc
tamente estatal. Suprimc·se o illlJexou arbiter, e as fascs iII illre c aplld illdicem se enfeixam 
nas màos do pretor, como dctentor da ollctoritas concedida pclo Impemdor - donde a 
caractcrizaçiio da cognitio como e.rrraordillaria, islo é, julgamcnlo, pelo I rnper.ldor, por 
intennéd io do pretor, cm carater extmordinario. 

Foi nesse conlexto, como visto, que surgiu a fi gur.I do juiz corno 6rgào estata!. E 
com eIa ajurisdiçào cm sua feiçao cl:'issica, podcr-deverde dizer o direito na soluçào dos 
litig ioso 

A arbitragcm, que cm Roma se aprcscmava em sua modalidadc obrigat6ria, 
anlecedeu, assirn. à propria soluçào cSlatal jurisdicionalizada. 

Com as naturais vicissitudcs e variaçòcs hist6rieas, vcio eIa também a deeair dc 
importancia no direito europcu-continental. ou civil·/aw, pers istindo forte a técn ica dc 
composiçao puramente estatal dosconflitos. Mas subsistiu cornotécnica, cm razoave l uso, 
paralelamente à negociaçiio e à mcdiaçiio, no ambito do COli/moli/all', o direito anglo-ame
ricano - marcado por profunda influenci" liberaI. fincada no empirismo de FRANCIS 
BACON e deju ristas do pone dc BLACKSTONE. MADISON, MARSHALL. HOLMES 
c CARDOZO. aos qU<lis jamais seria infensa a utili :r..açiio de valida fonna de soluçiio dc 
litfgios, eomo o arbilnuncnto -, até chegar aos tempos cOnlemporaneos, em que retoma 
força e passa a sc r verdadeiro respiradouro da jurisdiçi'io estma], como observou com a 
acuidade de sempre SIDNEI AGOSTINHO BENETI, para quem "a arbi tragclll velli sendo 
largamente ulilizada no ambito do comércio intemacional, que dela atualmente nao poderia 
prescindir "cm sua modalidade contratual. à vista da inexistència de jurisdiçiio estatal que 
sobrcpaire sobre as relaçòcs intemacionais", expcrimcntando·se desenvolvimento extmor
dinario do inslitulo no ambi to interno decada pais ("A arbitmgem: panorama c evoluçiio", 
JTACSP, Lcx 138/6). 

Nesse sctll ido as cxpcriéncias dc ulil izaçàoda arbilragem nos Estados Unidos. bem 
relaladas cm colctanea de estudos cspcci almcnte a eIa destinados pelo "l'he Justiee System 
Joumal" (vol. 1412. 199 1), a exibir as varias fonnas dc arbilrarnento, inclusive as dcnomi
nadas Courl·Allllexed Arbitratioll e COllrt Ordered Arbitratioll . vale direr, com dClenni
naç5.o judicial dc uso do arbitramenlO, rcalizada pela propria Cone, em substiluiçao ao 
pr6prio julgamcnlo (sobre suas principais caraClcrisl icas e sucesso, por todos, BENETI, 
op. ciI. , p. IDlII ). Dai, o retlw/ judge ("juiz de al uguel"), a mostrar, segundo relato 
norte-americano, o ace no das parles Cll1 10mO da submissao do connito aO julgmnento de 
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c idadao contratualmenlc invcstido na funçào dc dirimir-lhcs o conflilo - aluando. ao quc 
se noticia. ncsscs casos. profissionais rcspciUlveis do dircito, cntrc os quais advogados. 
promotorcs c jufzcs aposcnlados. 

Esta-sc, no ambito do dircito anglo-americano, no campo da A.D.R. (Allc n13live 
Dispute Rcsolulion), iSlo é. mccanismos paracstatais dc soluçao dc controvérsias juridicas 
Oli, se se quiscr o cncaixc na pura doutrina processual dc filiaçao pcninsular, mccanismos 
parncstatais dc composiçao da lidc, ja se falando alé mcsmo na subslituiçao da cxpressiio 
"mcios altcmativos dc soluçòcs dc conOilos" por "mcios propfcios a soluç6cs dc conOitos" 
("Judicial Reform Roundtable 11'", Williamsbur!l. Va., Estados Unidos, maio. 1996). 

5 - A AR8ITRAGEM NO DIREITO INTERNO E NO AMBITO INTERNIIC/ONAL 

Arbilragem e arbitramento. em ultima amilise, sao expressòcs equivalentes. Para 
alguns, no entanto, haveria urna distinçiio, sendo a prime ira a roupagem contemporanea 
do segundo. 

Pam outros, o arbitmmento, do ambito do dircito intenlO, encontraria similar na 
arbitragem, 110 campo do dircito intemacional. Ambas as fonms dc composiçao de litigios, 
entretanto, baseiam-sc Ila força da vontadc dos litigalltes quc contratam submetcr o caso 
ao julgamcnto de um ou mais arbitros. 

No campo do direito intcmacional. alias, como cediço. excetuando-se a lnci!;lència 
cm ordem ju ridica comunitaria, essa sançiio ncm mesmo se aprescnta com espccial força 
vinculante, chegando, por vezes, a tenue conscquénci<l puramente monll, pois niio havcr:'i 
como invocar a força do Estado paTii il impor <l outro. 

Em \:Irga utilizaçào na soluçào das disscnçòcs entre as naçòcs, a arbitragem 
presta-se à soluçiio dc litfgios também de direito privado, com conOlaçao intcmacional, 
porém, scndo de llduzir-se quc se telll hoje por arbitragem intemacional a quc é destinada 
a produzir efeitos no eXlerior, qucr por pertcncerem as partes a Estados diversos, quer pelo 
litigio ocolTcr cm tcrrit6rio dc pafses diversos. 

6 - A AR8/TRAGEM NO BRAS/L NO S/STtiMA A/'ffER/OR 

Legalmente reconhecida no Brasil dcsde 05 tcmpos da colonizaçào portugucsa (
JURGEN $AMTlEBEM - "Arbitragem no Brasil"), ao contrario do quc nonnalrnente se 
pensa a arbilragem j:'i cxistiu como obrig;116ria em nosso direito. Assim. o C6digo 
Comereial dc 1850, ainda hoje vigente, eSlabclccia em alguns dc scus dispositivos o 
arbitrarncnto obri gat6rio, COmO, v.g ., no ano 294, nas causas entrc s6cios dc sociedades 
comerciais, duml1lc a existencia da socicdade ou companhi a, sua liquidaçao o u panilha. 
regm quc cm rcafirmada no art. 348. O Rcgularnclllo 737. daquele ano, conhecido como 
o primeiro diplom;\ processual brasilciro codificado, por sua vez prcvia cm scu art. 41 1 
que seria o jufzo arbi tml obrigat6rio se comereiais as causas. A L. 1.350, dc 14.09.1866, 
no cnt<lnto, rcvogou <Iquclcs dispositivos. sem cOlllestaçiio à época. como atestam JOSÉ 
CARlOS DE MAGAlHAES e l UIZ OlAVO BAPTISTA ("Arbitragem comereial", 
Frcitas Bastos, 1986, pago 07; ainda no tema. CÉZAR FIÙZA, "Teoria Gei"l da Arbitra
gcm", Dci Rey, 1995, cap. III , c CLAUDIO VIANA DE LIMA, "Arbitragem, a soluçào", 
Forense, 1994). 
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No plano intemadonal, mclhor exemplo nao se poderia tcr que aqueles nos quais 
participou com tanto éxito o Barào do Rio Branco, ampliando em muÌlo as nossas 
rronteiras, e pacificamente. 

Tendo o Brasil assinado o "Prolocolo dc Genebra", de 1923, sendo um dos 
contratanles do "C6digo de Bustamante" c signatario, igualmentc, da "Convençao Inlera
mericana sobre arbitragem comcrcial imemacional" (P'J.nama, 1975 - promulgada, final
mente. no Brasi!, para ser executada e cumprida, em 09.05.1996, DOU de 10.05.96). os 
nossos c6<ligos unitirios de processo dvii, de 1939 e 1973. adotaram a arbitragem em sua 
modalidade racultativa de ''jufzo arbitra'" (a prop6sito. PAULQ FURTADO, "Jufzo 
Arbitrai", 21 ed., 1995, ed. Nova Alvorada), pcloqual as partes podiam submeter seu litfgio 
a :1rbitro(s), mediante compromisso, que o institufa . observados delerminados requ isilos. 
O(s) arbitro(s) sempre cm numero fmpar, podia(m) decidir seclIndllm ills OlI secwu/wn 
equi/a/cm, apredando tanto as questòes de fato quanto as de direito. A dedsào. contudo, 
a excmplo do procedimento, sujeilava-se. quanlO aos seus aspcclOS formai s, à homologa
çào judidal, que lhe dava a efidda execuliva, scndo de saliemarque. no Brasil, enquanto 
o comprornisso arbitraI se aprescntava ind ispcnsavel à instauraçao do juizo arbitrai, o 
mesmo, porém, nao se dava com a "clausu la arbitraI" ou "compromiss6ria", que, e mbora 
comum na pratica brasile ira (SAMTLEBEM, op. Cii" 11.3. p. 196). consti tu La mera 
promessa dc contralar (plIclIIm de contralle,u1o, obrigaçàode fazer), a nao ensejar exccuçao 
cspcdlìca mas condenaçào em perdas e danos cm caso dc inobservancia do pacluado 
(NELSON NERY JR., "Princfpios do processo dvii na Conslituiçao Federa!"'. RT, 31 ed .• 
1996, n9 13). 

Por outro lado. MAGALHÀES c BAPTISTA. ap6s afinnarcm que a resislénc ia à 
eXp'altSào da arbitragem no Brasil nao pocieria scr alribufda a 6bices opoSIOS pelo Judic ia
riol. concluiram que o IralamenlO dado alé enlao à arbitragem no Brasil, seja no ambito 
interno, seja o proveniente do exterior. vinha sendo, todavia. o "rcnexo dc arraigada 
mentalidade jurisdicional" (op. c it" p. 13 e 16), o que explicaria, de cena ronna. a 
resis téncia brasilcira aos tralados c convençòes intemadonais sobre arbitragem (SAM
TLEB EM. op. cit.). 

Por sua vez. a recente L 9.099195. ao dispor sobre os "Juizados E~ciais Cfvcis e 
Criminai s". implantados porcomandoconstitucional (CF. 1988, art. 98, I) • nascausas sob 
sua incidéncia, veio adrnitir o julgamento através dc "ju fzo arbitrai", com o arbitro, 
escolhido pclas panes. podendo decidir por eqiiidade (an. 25), sujeitando o laudo à 
homo logaçao jud icial por senlcnça irrccomvel (an. 26), na qual se de vcr.'i obscrvar 
(MAROITA, Dci Rey. 1996,8.2, pjg. 49) se: 

A prop6$ilo. REsp. 15.23 t , RS. 4' T .. l,.ex·STJ 37fl94. Nào se podc negar que alguns pronundamcmos. 
por ve'leS. do feitos por magistrados c m desfavor da arbitragem. o que ~ eomp.ccn$lvel cm um universo 
considcrivel dc julzes. Tais manifcstaçlks isoladas nilo espelham. todavia. desconforto da magistratura 
l:H'a$il cira cm relaçlo ~ arbitrngem. 

2 "A Unilo. no Distri to Fe<kral c nos Tcmtooos. COli Eliladoscririo Ju izados especiais. providos poi'" jufzcs 
togadO$. ou log:Jdos c Icig05. competentcs pani a conçiliaç!o. o julgamcnlo c a exccuçlo de caUSali dvcis 
dc menar comptexidadc c [nfr:lçòes penais dc menor potcncial orensivo. mediante os procedimentos oral 
c sumarCssimo. pcrmitidos. nas hipatcses prcviSlas cm Id. li tra n sllç~oc o julgamemo dc recursos por tunnas 
<le juf"teS dc prime" o grau". 
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" , . nào foi de profcrido fora dos 1imilcs, ou cm dcsacordo. com o seu objeto; 2. se 
julgou loda a controvérsia submctida ao jufzo; 3. se emanau do arbitro eretivamcntc 
cscolhido; 4. se é exequfvel. islo é, se contém os fundamcntos m(nimos da dccisao e o scu 
dispos itivo", 

A inda no plano constitucional, é de analar-se quc a CF dc 1988 dcu signilicmivo 
passo na direç50 dc rci ntroduzir no Pals, como auténtico pressuposlo proccssual, o 
arbilramento obrigat6rio, 3.0 cstabclecer no seu art. 2 17: 

"§ III -O Podcr Judici:1rio s6 admitini açOes relalivas à d isciplina e às compctiçòcs 
dcsportivas ap6s esgolarcm-sc as instàncias dajusLiça desportiva. rcgu ladas cm Ici. 

§ 'P - A jusliça dcsporti va tera o prnzo mruc imo de 60 dias. conlados da inst:l.unç5.o 
do processo, para proferir dccisiio final", 

7 - A LE/9.307, DE 23.09./996 

Com a recentissima L. 9.307, de 23.09.96, altera-se profundamente a hist6ria do 
instituto da arbitragem em nosso Pafs. Ap6s diversas tentativas. que se fru straram, logrou 
aprovaçao no Congresso Nacional iniciativa do " Insti tu to liberai de Pemambuco" , quc. 
unindo-se ao empresariado e a instituiçOcs jurldicas nacionais, no Legislativo teve o alto 
patrocinio e inspiraçao do entao Scnador MARCO MAC IEL. hoje Vice-Presidentc da 
Republica, homcm dc fina scnsibilidade polftica e s6lida vincu laçao à comunidade 
j urfdica. 

Elaborado por urna comissao de JUr1stas especializados na area. o Projcto n' 78192. 
que na Càmara to mou o n' PLS 4.018193, nao s6 inova na matéria, mudando substancial
mente o quadro até cntao ex istcnte, como também renete o esmero cientifico que se Ihe 
buscou dar. dentro dc UI~ fi gurino mooemo e afinado com os modelos mais atualizados da 
técnica contemporanea. 

Assim, cu idou a nova lei nao apcnas dc subst itui r o ineficiente modelo de "jufzo 
arbitrai", até entào previsto cm nossa legislaçao, por urna nova rcgcnda. dentro dc padr6cs 
aluais, disciplinando notadamenlc a convençao de arbitr.l.gcm e prcstigiando a manifesta
çao da vOnlade, como também, a pardo resguardo dos bons costumcs e da ordem publica 
(art. 2;, § l '), se ocupou dc adaptaro novo diploma aos textos legais conexos (arts. 41/42), 

de explici tar o acesso ao Judiciario aos eventualmente prcjudicados (art. 33), da eficacia 
dos tralados intcma.cionais na matéria (art. 34) e até mesmo da postura ética dos arbilros, 
equiparando-os, para. dcitos da Icgislaçào penai, aos funcionarios publicos, a ensejar o 
enquadrarncnto dos mesmos na lipologia criminal em ocorrcndo deslizcs dc comportamen
to. 

3 AIguns -descuidos", noentanto, causados sobretuOOP'C'la demon na tnlmitaçlo legislativa, slo evidentu. 
JUsim. ".g.: al, 00:10. 33, § 2'. Il, ao rererir a -Iaudo-; bl· 00 In. 41, IO niollenlarparal alter.lç:lo havida 
no 'no::. III do ano 584. CPC. P'C'la L. 8.953194; cl, I 'no::ll,IsIod~ "dUvid~·· 00 pedidode esclan:cimcnlos di 
senlença arbitrai (art. 30.11). 
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8 - A ARBfTRAGEM BI 
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8 - A ARBrFRAGEM BRAS/LE/RA E SUA CONSTrFUCIONAUDADE 

Conhecido é o prestfgio que o constituinte brasileiro tem dado ao princfpio consa
grado no ano 5'i1, XXXV da alual CF, segundo o qual "a Ici nao excluira da aprcciaçao do 
Poder Judiciario lesào ou ameaça a dircilo". 

Cuida-se de comando conslilucional que o Judiciario bras ileiro cultiva com justi
ficado zelo eque tem merccido da doutri na acentuado relevo. Daf a defcsa que a cultura 
jurfdica do Pafs dele faz, poSIO na CF de 1946 cm proleçào do cidadlioe como advertcnc ia 
ao legislador, a espelhar o rcpudio do conslilUinte de entào às arbitrariedades do periodo 
ditatorial que se findara. como anotou PONTES DE MIRANDA ao qualifica-Io dc 
"prindpio da ubiquidadc da Justiça", "a mais tipica e a mais prestante" criaçao do 
constituillte de 1946. 

A exemplo do que também ocorreu em relaçào ao modelo anterior, nlio faltarào 
vozes, e rcspcitaveis, como j1 estlio a scr ouvidas aqui c acol1, de que o novo inslituto 
poderia representar uma fe nda na solidez dessa garantia. 

Tcnho nao juslificar-se, contudo, esse temor, mais que inquictaçào, Ila medida cm 
que o modclo de arbilragem adOlado pela L. 9.307196 delc nao excl ui o Judici1rio. E isso 
por multiplas raz6cs. 

A lima, porque a nova lei é explfcita (art. 33)em asseguraraos interessadoso acesso 
ao Judiciario para a dcclarnçào dc nulidade da scntcnça arbi trai nos casos que elenca, em 
procedimento habil, técnico e dc maior alcancc do que o criticado procedimento homolo
gat6rio do sistema anterior. 

A dllas, pela igual possibilidade de arguir-se nulidade cm embargos à exc<:uçào (art. 
33, § 3v,c.c, art. 741,CPC), 

A freS, porque a execuçao coativa da decisào arbitrai somente podera ocorrer 
penmle o Judicifirio, constituilldo a sentença arbi trai t(tulo exocutivo judicial, assim 
declaJ"'Jdo na nova redaçao dada (pelo art , 41) ao inciso III do art. 584 do CPC". Dc igual 
ronna, a efetivaçao dc eventual medida cautelar deferida pc lo arbitro, reclarnarn a atuaçao 
do juiz togado, toda vez que se fizercm neccssanas a coercio c a execulio. 

A qUa/ro, porque, para ser rcconhecida ou executada no Brasil (an. 35), a selltença 
arbitraI estrangeira se sujeitara à homologaçao do STF (ou de outro 6rgào jurisdicional 
estatal - v.g., o STJ -, se a Conslituiçào, rcfonnada, assim vier a delenninar). 

A ciI/CO, porque do Judiciario é o conlrOlc "sobrevindo no curso da arbitragem 
cOnlrovérsia acerca de dircitos indisponfveis e verificando-se quc de sua cxisténcia, ou 
nao, depcndern o ju lgamento". 

A .teis, porque tarnbém caben'i ao Judi ciario decidir por sentença acerca da institui
çào d .. arbilragem n .. hi iftcse dc resisléncia dc urna das panes signalarias da clausu la 
compromiss6ria (art. 7V), 

4 Quc. a1iis. involumariamcnte incidiu no equivoco dc altera r inovaç50 recente promovida pela "Re forma 
processual"', que panar.l a re<:lamar euge!ie teleol6giea no potito, 

5 Segundo urna COITen!.:. confonne j' 1001000, ainda !;Cria dc coosidcrar-se que o comando do inc. XXXV 
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Como se nota, prevc a nova lei a presençado Judiciario para responder à convocaçiio 
da pane que evenlUalmcnte sentir-se Icsada. Essa, alias, é urna das caracteris ticas do 
rnode!o arqu itctado. !imitando-se "o Judiciario a ser convocado quando da presença de 
1esao,,6. Em outras palavras, "apcnas no conrronto é que se busca o Judiciario". 

Ou!ras objeçòes ainda podedio ser levantadas, tais como o comprorneti mento da 
garantia do devido processo legaI e dos princfpios do juiz natural. da ampia dcresa e do 
d ireito à via rL"Cursal (CF. art. 59, LV). Indevidas, tambérn aqui, s.m.j ., essas objcçòes. 
tomando-se por rundamentaçao os mesmos argumcntos acima deduzidos e a natureza 
peculiar da arbitragem. 

Ncsse raciocCnio. sclldo a arbitmgem espécie dc justiça privada, e sendo o arbitro 
(art. 18) "ju iz de rato e dc direi to" (emborJ. nao integrante do Podcr Judiciario), exerce ele 
jurisdiçao sob certa pcrspectiva, ilO selltido lato, Ila mcdida cm quc contribui para a 
pacificaç1io soci al dirimindo eonnitos de inleresscs. 

A prop6sito, colhe-sc dc CANDIDO DlNAMARCO, cm preracio? 

"Justificava-se a rigida distinçao cnlre arbitragclll e jurisdiçao estatal. quando da 
jurisdiçao c do proprio sistema processual como um lodo d izia-se que apcnas tinham o 
mero c pobre escopo de aluaçao da vontade do dircito ou de estabclecer a norma do caso 
concreto. Supcrada essa visao puramente jurfdica do processo, todavia, e rceonhecidos os 
escopos soc iaise polfticos muito mais nobrcs, cai por term a prcmissaemquc se legitimava 
a rigida dis ti nçao. Se o poder esta!al é exercido, .wb .fpecie j urisdictionis. com o objctivo 
de pacificar pcssoas e eliminar connitos com jus tiça. e se afinal a arbitr.l.gem também visa 
a esse objctivo. boa parte do caminho esta veneido, nessa caminhada em dircçao ao 
reeonhecimento do caratcr jurisdicional da arbitragem (ou. pelo mcnos. da grande aproxi
maçao dos institutos, cm pcrspceti va tclcoI6gica)". 

Assegurado, assim, ao cidadiio, o acesso à jurisdiçao, tcm-se que, no 1I0VO quadro. 
c m race das vanas prccauçòcs tomadas pelo legislador, nao se pode ralar cm exclus50 do 
acesso à via judicial , garantida que csta, e explicitamcnte, nas hip6teses ja mencionadas. 

9 - A ARBITRAGEM NO MUNDO ATUAL 

Na m01dura dos tempos aluais, quando se t'lproximt'l a virada do século, e coind
dentemente do milcnio, muitas das rcnexòes sobrc a cvoluçào da humanidade, scus acertos 
c desacertos. :lvanços e rctrocessos, ganham corcs e maior nitidcz. 

Ve-sc, por exemplo, que o século XX. nao obstante as duas Grandes Guerms da sua 
primcira metade e a dcsigualdade social desta scgunda fase, se caractcrizou pelo avanço 
ex traordinario da tecno logia, notadamente no campo das comun icaçòcs. com o dcscnvol
vimcnlo dos tra llsportcs. da cibcmética. da tdevisao, da tele fon ia c da inromlatica. 

6 

7 

se: dirige 00 !eg;§1ador, adUl.indo-se: o allumcnlo se:gundo o qual quem pode Il'nunc:iar ao di~i[o [am~m 
p<:>de renunciar il; respectiva tutela. em re5pcito 30 princIpio da autonomia da ' ·OOlade. dcsdc 'lllC ress.alvado$ 
os bons COSlu mes e a oNcm pubtica. 

Como bem 1cmbrou o D<:put ~do REG tS DE Ol1VEIRA. rdator do pmjcto na CJì.mar'll. dos Depulados. 

"A arbilr'll. gem l1(l processo eh·il I;rnsileim·'. CARLOS ALBERTO CARMONA, Malheiros. 1993. 
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8 , A n:speiIO. M1GUEL R 

Op. ciI., nt 1.2. p. t4 . 
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Por OUITO lado, enquanto lutas dc origens economicas, raciais, étnicas, ideol6gicas 
e polfticas pomilham o mapa mundial, povos de hist6rias, lradiçòes e costumes tao 
diversificados se agregam formando comunidades c aproximando fro nteiras, na busca de 
urna integraçào economica, sodal e cultural. 

I 
No ambito da Just iça, c em dimensòcs mundiais, a realidade esta a demonstrar a 

insat isfaçào generalizada com a inefi cienda da soluçào jurisdidonal estatal, o que tem 
levado estudiosos e organizaçòes, ofid ais ou nào, a buscar soluçòes, instituindo 6rgàos de 
planejamento permanente, criando escolas dc formaçào c aperfeiçoamento, promovendo 
semi narios locais c internadonais, investi ndo em pesquisas e em meios alternativos de 
rcsoluçao de conOit05. 

Nenhum desses mecanismos al ternativos. entretanto. tem a efidda. a aceitaçào e 
a tradiçao da arbitragem, destinada às grandes causas e às causas de grande complexidade, 
que lem como vinudes a infonnalidade, o sigilo, a ce\eridade, a possibilidade do julga
mento por equidade e a espcciali .. ..açao dos arbitros. Consoanle sal icll tou ARTH UR 
FLI EGER. ao discorrer sobrc a arbilrage m no fllnb ilo do Mercosul, "a arbitragem te m o 
mérilO dc permitir confia r li tlgios técnicos complicados ao julgamcnto de peri tos compe
tentes, cm vcz de a magistrados que confiam cegamcnte no julgamcnto dc pcritos 
designados por cles ." 

O Brasi!, no cntanto, talvcz por força dc suas vinculaçòcs com o civillaw e pela 
sua hcrança cultural ponuguesa, a da sempre se mostrou arredio, assim como à soluçao 
por equidade, de inegavel sucesso nos parses mais dcsenvolvidos. Nossos lextos legais, a 
prop6sito, dc um formalismo ex accrbado, e incfi cai:, sempre reOeli mrn temor, prcconceito 
c atraso, criando nessa area urna cultura dc resisténda ao progresso sob os mais diversos 
e infundados argumcntos. 

A rcalidade sodal pujante em que vivemos nao se contenta mais com o modelo 
individualista das so]uçf.cs judiciais de antanho. Desde o final do século passado, vem-se 
construindo um novo perii l. alicerçado na prcva!énda do interesse social sobrc o ind ivi
duaI. Dar exigi r·se um Judiciario mais panidpativo c ati vista, na busca de uma sociedade 
mais justa, humana c solid<'iria. contando para isso com inslru mentos proccssuais mais 
cficientes, a exemplo da açao civil publica, das açòes co1etivas, dosjuizados especiais. do 
mandado de segumnça coletivo, das aç6cs de controle da constitucionalidadc. Mecanismos 
h:ibeis e eficazes quc suplemcntcm a atividadc estata!. priorizando o social8. Se assi m é, 
nào h:i também porque exc!uirdcsses mccanismos a arbit rage m. cm atençao aos interesses 
de importantcs segmentos sociais, aos quais a Justiça ofi cial nao lem dado abrigo satisfa
t6rio. 

Fazendo coro com o Prof. CARLOS ALBERTO CARMONA9, "o Brasil nao pode 
fi car atheio aos ve ntos que sopram em OUlros pafscs·' . Em outras palavras, e rcpctindo 
BENJAM IN CA RDOZO, em sua evocaçiio a ROSCOE POUND, "o direito deve ser 

8 A r<:spc;lo, MIGUEL REALE, "Privat;zaçao da Justiça". "O Eslada dc Sao Paulo". 05.10.96. 

9 Op. cii .. n" 1.2. p. t4. 
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estavc\ mas nao podc pcrmancccr estatico"IO; "o jurista. como o viajantc. deve cSlar pronto 
para o amanhii" . 

IO - O DIREITO PROCESSUAL SUPRANACIONAL 

As formas de soluçào de confli los de interesscs supra mencionadas- arbitragem e 
decisào estatal- vao se oferecer à elciçào do inslrumcnto dc composiçao da lidc no novo 
ambito do Dircito Proccssual supranacional. 

Nao sào novidadcs o Dircito Processua\ nacional c o Dircito Proccssual intcmacio
nal. visto, eSlc. como a faccta cXlTanacional daqucle. ou seja. como imissòcs decorrcnlcs 
da jurisdiçao nacional sobre o tcrrit6rio nao-nac ional-estrangciro. portanta - sobrc o qual, 
cm principio, nào sào validas ou cxccutavcis as decisòcs dos tribunais nacionais, c ircuns
crilas às lindcs da soberania territori al. 

Novidadc, c da maiar importiìncia para os tempos aluais, é o Dircilo Processual 
supranacional, resultanle do entrclaçamento dos Estados, a compor novos blocos de 
soberan ia. med iante a associaçao dc ESlados interdcpcndcnlcs, cm que conscrvam, estes, 
a pr6pria sober.mia. mas sc submclcm li dccisiio de enle supranacional, nos limites il este 
eoneedidos, exeeutando-Ihe, os pr6prios tribunais nacionais. bem como outros tribunais 
extranac ionais, a nonnaçiio juridica ("O Tribunal dc Justiça das Comunidades Européias" 
c "O ABe do Direito Comunitii.rio",textos oliciais dsa CEE· "Documcntaçao Européia"). 
E tudo isso cm uma elapa da civilizaçao humana na qual pafses se dcsagregam cm 
conseqi.lcncia dc lutas intemas dccorrcntes dc divergèncias polfticas, étnicas c até mesmo 
rcligiosas. 

O institu to da arbitragem presta-se admiravclmente às elapas iniciais dc construçao 
desse novo Direilo Processual supranacional. 

//- O MODELO DA "UN/AO EUROpt/A" 

A "Uniào Européia", contitufda, atualmcnle, de qui nze pafses, é um passo dc 
exccpcional imporlancia na nova fomlataçào do Estado. Alemanha, Bélgica, Espanha. 
França. Grii-Bretanha, Grecia, Holanda, lt.:1lia, Portugal e os demais pafscs que a inlegram 
formam comoque urna confederaçào às avessas, no que diz rcspeilo aos assuntos rescrva
dos ao ambito da Uniào - marcanlemcnte economico-tributarios (PIERRE CONSTANTI
NOIMAR IANNE DONY, "Le droit communautairc", A. Colin, Pari s, 1995). 

Rcmonla. a Uniiio Européia, aos trntados das Comun idades Européias Primitivas
a "CECA", o "Euratom" c a "Comunidadc Européia" - e aprofunda-sc, atualmente, na 
sofi sticaçiio monetaria, ap6s o "Tratado dc Maastricht", dc 1995. 

O Direito é supranacional. Vale cm todos os pafses, impiantando prindpios e 
nonnas dc regéncia, os quais dcvcm scr aplicados por todae qualqucr jurisdiçào nacional, 

lO 8ENJA MIN CARDOZO, "A cvoluçOO do dircilo- (Thc groW1h or law). p. I: ROSCOE POUND. 
"Inlcrprctalion oflegal hi5l0l)''', p. I. 
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indo, apenas por sobcjar do nacional, a quest1lo, às Cortes da "Uniao Européia", sed iadas 
cm l uxemburgo. 

Tais Cones sao composlas dc dois Tribunais - o ' 'Tribunal das Comunidadcs 
Européias" e o ''Tribu nal de l l instancia". 

E~se~ Tribunais julgam as quest6cs surgidas no ambi to do cumprimcnto do Tratado 
da Uniao Européia. Dccisòcs como os ca,>os "80smann" (referentc à libcraçao dc pa.,>se dc 
jogadores dc futcbol), "Cassis D ijon" (rcfcrenlc à concorrcnc ia), "Scimnenthal" (relati va 
à obrigaçao dos jufzes nacionais dc aplicar o direito comunitario), "CoslatEnel" (sobre a 
primazia do direito comunitm-io em relaçào ao direito nacional) e outras, q ue demonstram 
a importancia dc se possuir urna Conc jurisdicional de carater supranacional, com docisòcs 
dotadas de coactividade, executada por intennédio dos tribunais nacionais. 

T rata-se de um sistema jurisdicional bem estruturado, dc fonnalizaç1lo da decisao 
judicial, aplicavcl cm lodos os pafses integrantes da "Uni ao Européia". 

Para se chegar a um direito estavcl no ambito supranacional, dc que no futuro 
parlicipar~ o Mercosul, inclusive devido ao relacionamento deste com a "Comunidade 
Européia", cm vinude do '''[ratado dc Madri", sera ncçessaria, porém, a evoluçào para um 
sis tema jurisdicional propriamente dito, por intennédio dc dcc i~6es proclamaveis por 
6rgàos supranacionais, quc lrabalhem hannon icamente com as jurisdiçòes nacionais. 

Os modos altemalivos de eomposiçào de connitos, no ambito supranacional, 
desempcnham papel relevante, mas nao prcscindem dc um sistema jurisdicional. 

A prop6sito, nao obstantc o Mercosul, segundo ARTHUR FLIEGER, ainda nao 
seja urna ordem juridica, estando sustentado basica mente pelo "Tratado de Assunçao", os 
Anexos c Prolocolos a esse vinculados (como ode "Brasflia", dc 17.12.9 1), nao dispondo. 
alé o "Protoc610 dc auro Preto". de pcrsonalidadejurfdica intemac ional, naose pode negar 
a sua acentuada evoluçao nesse scntido, inclusive pela força obrigat6ria e vinculante dc 
suas decisòes. 

Se o Mercosul OplOU pela arbitragem (c no seu ambito, é inlemaeional, haja vista 
que entre Estados, como lernbra FLIEGER), é dc recordar-se, com lUIZ alAVO 
BAPTISTA ("Soluçao dc divergéncias no Mercosul", RJ E, J!I T ACSP, 3n9). que alé a 
instituiçiio dc urna Cone dc Justiça comunitaria o natural é que se pa.~se pcla.~ fascs dc urna 
Corte Arbi trai ad hoc e de uma Corte Arbitrai pennanente (p. 1001 10 1), É dc assinalar-sc, 
no cntanto, quc scm sua Corte de Justiça ° Mercosul nao avançara rnuito. dada a 
indispensabilidade de~ta.11 

!.. A prop6silo da composiçao da Cone supranacional do Mcrcosul, sugerc-se que essa 
prclendida Corte tenha obrigatoriarnentc a participaçiio dc jufzcs nacionais, sclcçionados 
entrc os intcgranles dos tribunais supcriorcs dc cada um dos paLses participantes do Grupo 
Mercosul. Por intennédio dessa panicipaçiio das magistralurns nacionais, haveria, scm 
duvida, c a exemplo da "Uniao Européia", maior harmonia com as decisOcs dos pr6prios 
tribunais nacionais, hannonia essa quc deve ser buscada sobretudo cm area desacosturnada 

II COniO. ali~s. lem proclamado os cSludiosos e os diversos condavcs que a respcilO lcm se re.alizado, a 
exemplo do de Ouro PreIO (IX/96). 
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com evcntual contrnstamcnto à sobcrania nac ional por intcrmédio de 6rgaos supranacio
nais. 

Em nào ocorrcndo a participaçao dc jufzcs nacionais nO(5) tribunal(ais) suprana
c io nal(ais) do Mereosu], podc-sc antcvcr longo pcrfodo de dcsgastanlcs disscnçòcs cntre 
as dccisòcs supranacionais c as dccisOcs das jurisdiçOes nacionais, disscnsào quc podc 
significar considcravcl ponto dc dcsagrcgaçào do sistema. 

No Bras i! , no ambito do Dircito interno. eSSo.1 inlcgr.J.çao, c mbom por outras razOcS, 
inclusive por sua dimcnsào dc tcrrit6rio, se ve presente, c com geral accitaçào, na 
composiçào dc sua mais alta Corte de Justiça no plano infraconstitucional, o STJ. 

/2 - O SISTEMA EMBRfONA RIO DO MERCOSUL 

o Mercosul. q ue congregou, a principio, em tmtado apcnas destinado a questòcs 
lribut:irias c aduanciras, Bmsil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tendendo a cxpandir-sc, 
n50 possui formajurisdidonal supranacional de soluç50 de oonni tos de interesse, 

A forma dc soluç5o dos connitos de interesse é eSlabclecida pelo ''Tmlado de 
Assunçào" e , atualme nte, regulada pelo "Anexo III do Protocolo de Brasilia" - o qual 
asscgura aos inleressados a invocaçii.o do "Sccrcl:iriO do Grupo do Mcreosul" para a 
dirimcncia dc pcndcncias. 

Se o "Sccrclirio do G rupo do Mcrcosul" rcsolvcrcncarninhar a quesliio à soluçao, 
tera eIa dc ser re fcrendada por um dos pafscs signal:ir ios do ''Tralado de Assunçiio·'. Vale 
dizer: esiti-se no estrito ambito da arbitragcm intemacional entre pafses diversos. Se nao 
houver o apoio dc um dos pa(ses participalllcs, a quesliio estar:i fru strada e ser.'i arquivada. 

No fimbito da arbitragem intemacional, teT-se·fi a decisl'io nos mo ldes nonnais da 
soluçao dc disputas cntre os Eslados, nos tennos da rcgulagem do "Tratado de Vicna". 
Niio hfijurisdiçao, nem atividade proccssual supranacional, mas, sim, atividade proccssual 
nacional reciproca. visando ~ composiçiio, que, se impossibilita, nao tcm succdancos. 

/3 - CONCLUSAO 

A evoluçao dos falOs cst:'i a impor a discussiio do modc\o a scr utilii'.ado pelo 
Mcrcosul. Na medida em que os interesses se aprofundam surgc a nccessidadc da criaçiio 
dc uma Corte lnlemacion<ll, à moda d:! Cone de Luxemburgo, rcscrvada <la cumprimcnto 
do T ralado do Mcrcosul. 

A arbitragcm intcmacional , modalidadc, corno sc dissc. paracslalal de composiçào 
de connitos, nao obslante o scu relevo, nao sc moSlr:! suficiell lc. S6 ajurisdiçao suprana
cional, socorrida pclas jurisdiçòcs nacionais, podcra asscgurar <l aplicaçao eqUidislante das 
nonllas supranacionais. Para vcr a inviabilidadc, ilO futuro, da soluçào puramente transa
c ional ou paracslatal, basla considcrar-lhe a vulncrabilidade, no caso de descumprimellto 
da decisào por alguma das jurisdiçòcs nacionais. 

O sistema de eomposiçào panicular ou par-lestatal dc connito de interesse, por 
intcrméd io da composiçào ou dc arbitramc nlo - ainda que na modalidade intemacional da 
arbitragem -cst5 fadado a ler espcc ial imponancia 110 Mercosul. Arbi tragem ccomposiçiio 
solucionar.1o, sem duvida, mui tos connitos, pois s50, como de infcio se fri sou, tam1Xm 
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COllfercllcitll'roj 
Momevideo, 24.05.199(. 
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"proccssos", habcis ao cncami nhamcnlo da legitimaçao dc soluçfies, nos termos ja antes 
rcssalcados. Mas o futuro da composiçao dc conflitos no Mercosul forçosamellte passara 
ao campo da compcténcia dc uma Corte supranacional, il moda da Corte que se criou para 
a atual"Uniao Européia". 

Carninha-sc, assim, para a exigéncia dc criaçao dc um sistcmajudiciario suprana
cional do Mercosul. podendo, nesse ponto, lI S Cortes dc Luxcrnburgo vifcm 11 servir-Ihc 
dc cxernplo c paradigma. 

Conferel/cia proferida Ila "XV COl/greso LatùiOamericallo de Dereelw BaI/cario ", 
MOl!fel'ideo, 24.05./996 awalizada apos a ediçcìo da Lei 9.307/96. 
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