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Arbitragem

Natureza jurisdicional da arbitragem:

- A decisão arbitral fica imutável pela coisa julgada material.
Poderá ser invalidada a decisão, mas, ultrapassado o prazo
nonagesimal, a coisa julgada torna-se soberana. Tal “ação
rescisória” se funda em error in procedendo, não permitindo a
rediscussão do mérito.

- Por conta disso, pode-se afirmar que, no Brasil, a arbitragem
não é equivalente jurisdicional, mas jurisdição, exercida por
particulares, com autorização do Estado e como consequência
do exercício do direito fundamental de auto-regramento
(autonomia privada).
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Espécies de arbitragem:

Lei 9.307/96, art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de
eqüidade, a critério das partes.

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito
que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja
violação aos bons costumes e à ordem pública.

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem
se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e
costumes e nas regras internacionais de comércio.
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Arbitragem de direito: obriga os árbitros a decidirem de acordo
com as normas que integram o ordenamento jurídico pátrio.

Arbitragem de equidade: é aquela que autoriza o árbitro dar à
controvérsia a solução que lhe pareça mais justa, mais
razoável, ainda que sem amparo no ordenamento jurídico.
Isso só é possível porque os direitos em disputa são
patrimoniais e disponíveis.
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Convenção de arbitragem e seus efeitos:

Lei 9.307/96, art. 3º As partes interessadas podem submeter a
solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção
de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o
compromisso arbitral.

Cláusula compromissária: é uma convenção pela qual as partes
comprometem-se, reciprocamente, submeter à arbitragem
eventuais conflitos que possam surgir a respeito de
determinado contrato.
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- Principal característica: é instituída no momento da celebração
do contrato, sendo, portanto, sempre preexistente ao litígio.

- Restrições à cláusula compromissária:
1. Sendo cláusula, pressupõe contrato escrito, do qual conste
expressamente (art. 4º, §1º, Lei 9.307/96).

2. Se o contrato for de adesão, só valerá se a iniciativa da
convenção for do aderente, ou se ele concordar,
expressamente, por escrito em documento anexo ou em
negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa
cláusula (art. 4º, §2º, Lei 9.307/96).
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3. Não se admite esse tipo de cláusula em contrato regido pelo
CDC, diante da vedação expressa no art. 51, VII, da Lei
8078/90.

Compromisso arbitral: difere da cláusula compromissária porque
pressupõe a convenção de arbitragem depois que o litígio está
estabelecido.


