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Em anexo, sugestões para reforma d o C. P.C. 

Em muitos países, o juízo arbitral, 'equivalente jurisdicional' em tema de 

litígios versando direitos patrimoniais disponíveis, contribui eficazmente pa
ra desafogar os pretórios . Mas, no Brasil , embora o C.P.C. lhe consagre nada 
menos de 31 artigos e 12 o C.C., regulando minudentemente a matéria, não 
se tem notícia, ao longo do's anos , de sequer um laudo arbitral devidamente 
homologado. Juiz há 30 anos, nunca vi um compromisso, judicial ou extraju
dicial, e nem tive notícia de nenhum juízo arbitral em andamento (não con
fundir com as 'promessas de compromisso', inseridas em formulários de con

tratos e vazias de significação jurídica ). 
Será por ser instituto alheio à tradição jurídica nacionaJl Ou terão os 

advogados justas razões para, embora a apregoada lentidão do aparelhamen
to judiciário, desaconselhar aos c lientes o recurso ao arbitramento? Embora 
verdadeiro o primeiro moti vo , creio q ue, fun damentalmente, a razão do com
pleto abando no em q ue jaz o juízo arb it ral é que se u uso não apresenta van 
tagem alguma, q uer q uan to à rapidez no d eslinde do confl ito como no alusi
vo à 'just iça' do ju lgamento. Ao contrário. Dei xada a tarefa de juiz 'a quem 
quer que tenha a confiança da s partes' (C.P.c., art . 1.079 ; C.C., art . 1.043). 
já tudo se complicaria pela qu ase in afastável necessidade de um terceiro árbi
tro, a servir como desempatador. E a simplicidade do juízo unipessoal de pri
meira instancia, se rvido por juiz profissional e imparcial, estará substitu ida 
por um ju ízo co legiado, com juízes presumivelmente inexperientes e vincula
dos a quem os designou. 
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Tal como estruturado no C. P.C., o juízo arbit ral mantém a burocracia 

forense, com 'autos', termos, au d iência de instrução e julgamento (C .P.C., 

arts. 1.085 e seguintes) e até audiência de publicação do laudo (art. 1.096). 
Mas o pior é a possibilidade, quase a certeza, de q ue o sucumbente irá, na fa

se da homologação judicial, impugnar a pró p ria va lidade do juízo arbitral, 

tantos são os motivos pelos quais 'é nulo o laudo a rb ,itra'l' (art. 1. 100). Por 

exemplo, nada mais fáci l d o que um ju lgamento, se leigo s os ár bit ros, ser pro

ferido 'fora dos Iimites do comprom isso' (art. 1.100, II e 11 1). 

Parece oportuna, assim, neste momento em que acertadamente busca

mos fórmulas para simplificar, dentro do poss íve l, a administração da Justi 

ça, uma reformulação sistemática do instituto do ju ízo arbitral, para que, tor

nado simples e expedito, possa merecer geral aceitação. 

Resumidamente, as idéias centrais, postas sob censu ra, são as seguintes: 

1) confiar o arbitramento a pessoas exper ientes no trato do direito, advoga

dos de longa prática forense e ilibada reputação, previamente inscritos e com

promissados perante o Tribunal de Just iça , p ara integrare m um colég io de ár

bitros; 2) um só perito, escolhido de comum acordo pelos litigantes. Se estes 

não logram acordar sequer na escolha do árbitro, que recorram ao juiz profis

sional; 3) simplificação extrema dos 'autos', reduzidos apenas ao termo de 

comprom isso e ao próprio laudo arbitral. Informa Imente, como o faria o 

'bom pai de fam ília', o árbitro se irá inteirar das circunstâncias do lit ígio, 

quer determinando aos litigantes a apresentação de arrazoados, quer infor

malmente ouvindo as partes e testemunhas, encomendando perícias, etc. 

Do resultado de tais diligências dará notícia na própria fundamentação do 

laudo; 4) o julgamento, por isso, será sempre 'por eqüidade, fora das regras 

e formas de direito', como, em caráter apenas facultativo, já prev~ o vigente 

C.P.C. (art. 1.075, IV); 5) sendo por eqüidade o julgamento, não haverá ape

lação da sentença homologatória do laudo senão por motivo de nulidade es

sencial, a qual só será pronunciada se suscet(vel de influir substancialmente 

na própria solução do litígio. 

SUGESTÕES PARA A SIMPLIF ICAÇÃO DO JUIZO ARBITRAL 
Os artigos a seguir enumerados, do C.P. C., adotam a seguinte redação: 

Art. 1.074 - O compromisso conterá: 

II - o nome do árbitro, e do substituto nomeado para o caso de es

cusa ou impedimento; 

IV - a decla 

efetuadas pelo ju ízo 

V - a auto r! 
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V I - o p razo 
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IV - a declaração de responsabilidade pelo pagamento das despesas 

efetuadas pelo ju izo arbitral; 

V - a autorização ao árbitro para julgar por eqüidade, fora das regras 

e formas de direito ; 

V I - o p raz o em que deve ser p ro ferido o laudo arbitral. 

Art . 1.075 - O recurso para o Tribunal Superior, contra sentença ho

mologatória do la u do, somente poderá ser fundado em nulidade de juizo ar

bitrai, capaz de influir na solução dada ao litigio. 

Art. 1.076 - Revogado . 

Art . 1.077 
I - escusando-se o árbitro antes de aceitar a nomeação, e bem assim 

seu substituto; 

II - falecendo o árb itro ou ficando impossibilitado de julgar, e bem 

assim seu substituto ; 

III expirando o p raz o convencionado para a apresentação do laudo; 

I V - revogado; 

V - revogado . 

Art . 1.078 - O árbitro julga em matéria de fato e de direito. 

Art . 1.079 - O árbitro é escolhido, de comum acordo pelas partes, 

dentre bacharéis em di re ito que hajam sido registrados e prestado compromis

so como árbitros perante o Tribunal de Justiça . 

Parágrafo único - O registro será concedido a bacharéis com mais de 

10 anos de prática forense e ilibada reputação. 

Art. 1.081 - O laudo será apresentado no prazo do art. 1.074, VI, 

contado do dia em que o árbitro aceitou a incumbência. 

Art. 1.085 - Considera-se instituido o juizo arbitral assim que aceita 

a nomeação pelo árbitro. A este incumbe, se entender necessário, designar es

crivão. 

Art. 1.086 - O ju ízo arbitral pode informalmente tomar depoimen

tos . o restante do artigo é mantido. 
Art. 1.089 - S e já estiver pendente a cau sa , o árbitro, juntando . . . _ .. 

o restante do artigo é mantido. 
Art . 1.09 1 - O procedimento se r'á livremente regulado pelo JUIzo arbi

trai , que fa rá as devidas comunicações às partes. 

Art . 1.092 Revogado. 

Art. 1.093 - Revogado . 

Art. 1.095 São requisitos do la udo: 
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II - os fundamentos da decisão; 

Art. 1.096 - Proferido o laudo, o árbitro dará a cada parte uma cópia 

do mesmo, e o original será encaminhado ao ju ízo competente para a homo

logação , d entro em c i nco dias. 

Art. 1.100 - É nulo o laudo arb itral: 

IV - se o árbitro n1l'0 era devidamente registrado perante o Tribunal de 

Justiça; 

V se o laudo não contiver os requisitos essenciais previstos no art. 

1.095; 
VI - se proferido fora do prazo, salvo se as partes houverem acordado 

em prorrogá-lo. 

Art. 1.101 - Cabe apelação da sentenca que homologar ou não o lau· 

do arbitral. Se a sentença o homologar, a apelação somente poderá ser funda· 

da em motivo de nulidade, capaz de influir na solução d ad a ao litígio (art. 

1.075). 
Art. 1.102 - O Tribunal, se der provimento à apelação manifestada 

contra sentença homologatória, anulará o ju (zo arb itral ou mandará que esse 

ju ízo profira novo laudo. 
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