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Arbitragem

Conceito de arbitragem:

- A arbitragem é regida pela Lei 9.307/96 e consiste num acordo
de vontades entre pessoas maiores e capazes que, preferindo
não se submeter à decisão judicial, confiam a árbitros a
solução de litígios, desde que relativos a direitos patrimoniais
disponíveis.

Lei 9.307/96, art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão
valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos
patrimoniais disponíveis.
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- A Lei 9.307/96 tornou dispensável a homologação das
decisões arbitrais pelo Poder Judiciário.

Lei 9.307/96, art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes
e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida
pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória,
constitui título executivo.

- O CPC passou a considerar a arbitragem como manifestação de
jurisdição e a sentença arbitral como título executivo judicial
(art. 475-N, I, do atual CPC e art. 515, VII, do NCPC).
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A utilidade da arbitragem:

- A arbitragem aparece como forma alternativa de solução de
conflitos de interesses, que prescinde da intervenção do
Judiciário. Disso podem advir algumas vantagens:

a) Pode dar uma solução mais rápida às controvérsias;

b) Às vezes a questão controvertida é de natureza muito
específica e exige um conhecimento técnico particular que o
magistrado não possui, mas que o árbitro pode possuir.
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Limites da arbitragem:

- Limite subjetivo: somente as pessoas capazes podem se valer
da arbitragem. Não será possível que o incapaz convencione a
arbitragem, ainda que esteja representado ou assistido.

- Limite objetivo: Só pode versar sobre direitos patrimoniais
disponíveis. Os direitos não patrimoniais e os indisponíveis não
podem ser objeto de arbitragem, como por exemplo, os que
envolvam o estado e a capacidade das pessoas, direitos da
personalidade, alimentos, falência e registros públicos.



Arbitragem

Lei 9.307/96, art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem
controvérsia acerca de direitos indisponíveis e verificando-se
que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o
árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade
competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento
arbitral.

Súmula 485 do STJ: A Lei de Arbitragem aplica-se aos contratos
que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes
da sua edição.
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Constitucionalidade da arbitragem:

- Desde a edição da Lei 9.307/96 surgiu grande controvérsia
acerca da inconstitucionalidade da arbitragem, em razão da
dispensa de homologação judicial para que a sentença arbitral
adquira eficácia executiva.

- 2 fundamentos: ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF (acesso à
justiça) e ofensa ao princípio do juiz natural, já que a questão
seria decidida por um órgão de escolha dos próprios
interessados.
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- O STF já decidiu a questão, em definitivo, no RE 5.206-7, em
que foi declarada a constitucionalidade da lei por maioria de
votos.


