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Resumo: O presente artigo tem por escopo examinar os reflexos da jurisdição constitucional em face
da atividade arbitral. Apesar de o árbitro não figurar como elemento do Judiciário estatal, em razão
de ser atividade efetuada por particular, tal atividade não deixa de possuir natureza jurisdicional, de
modo que lhe é defeso ficar totalmente alheio às decisões dotadas de efeito vinculante provenientes
da jurisdição constitucional.
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Abstract: This paper aims at analysing the reflection of constitutional jurisdiction on the arbitration
activity. Even though the arbiter is not a member of the State's Judiciary system, arbitration has a
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which have a binding effect, do not affect the arbitrational activity.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo demonstrar alguns aspectos da intrincada relação entre efeito
vinculante proveniente da jurisdição constitucional com a atividade arbitral. Para atingirmos tal
desiderato, inicialmente ressaltaremos a natureza jurisdicional da atividade arbitral, para, em
seguida, demonstrarmos que o árbitro na qualidade de particular não se situa dentro do
organograma do Poder Judiciário, o que não significa que esteja alheio ao efeito vinculante oriundo
da jurisdição constitucional.

Assim, a arbitragem, apesar de consistir em atividade privada convencionada pelas partes, tem
natureza jurisdicional. Com efeito, o fato de a arbitragem ser de origem contratual não desnatura sua
força jurisdicional como instrumento de resolução de conflitos e pacificação social.1

Mais especificamente, a arbitragem é uma forma voluntária e convencionada pelas partes para
solucionar seu conflito, conferindo a terceiro particular o Poder jurisdicional de solucionar a lide.2

Tendo em vista que o intuito do presente artigo é de elucidar algumas questões referentes à relação
entre efeito vinculante da jurisdição constitucional e a atividade do árbitro, faz-se necessário destacar
a natureza jurisdicional da atividade arbitral e sua posição no cenário jurídico.
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Após examinarmos a natureza de sua função, bem como a posição do árbitro, passaremos a analisar
em que medida o efeito vinculante atinge sua atividade. Esse exame será estruturado em dois
pontos: (I) a posição do árbitro perante a decisão que declara, em sede abstrata a
inconstitucionalidade da lei; (II) a atividade arbitral em face de decisões interpretativas3 e da súmula
vinculante.
2. CONCEITOS ELEMENTARES SOBRE NATUREZA JURISDICIONAL DA ARBITRAGEM

No que se refere à natureza jurisdicional da arbitragem, já tivemos oportunidade de utilizar o conceito
da iurisdictio romana a fim de melhor elucidar a natureza da atividade arbitral.4

De forma simplificada, é possível salientar que, se, por um lado, a “jurisdição” moderna, grosso
modo, designa a atividade de silogismo do juiz, ao adaptar a norma jurídica abstrata a uma situação
concreta que tem sob apreciação, por outro, no sistema romano do ordo iudiciorum privatorum, a
sentença cabia a um particular – a saber, o juiz privado – desprovido de “iurisdictio”.5

Estava investido desta última, no processo civil romano, o magistrado encarregado da administração
da Justiça6 que, entretanto, não decidia a lide.7

Ou seja, não haveria coincidência entre os dois conceitos:8 de um lado, o juiz tem “jurisdição” porque
lhe incumbe a decisão do conflito; de outro, o iudex romano carece de iurisdictio, poder reservado a
certos magistrados, ainda que lhe caiba a decisão do conflito.9

Assim, “em termos muito genéricos, portanto, iurisdictio deixar-se-ia definir como o conjunto das
faculdades atribuídas aos magistrados encarregados da administração da Justiça Civil em Roma. De
qualquer modo, trata-se de um conceito que sofreu consideráveis modificações – seja em função das
diversas épocas de desenvolvimento do direito romano, seja das diferentes formas do processo.10

Assim, se conceituarmos a função jurisdicional como a aptidão de solucionar lides, podemos afirmar
que em determinadas hipóteses, o juiz particular (iudex privatus) também possuiria esse poder,
apesar de não ser funcionário estatal”.11

Ademais, esse complexo de poderes do magistrado teria por fundamento o “imperium” ,12 mas dele
seria conceitualmente distinto e determinado (isto é, o seu conteúdo), conforme as vicissitudes de
desenvolvimento do processo civil romano.13

Nesse contexto, o imperium e a iurisdictio eram atribuições que deveriam, necessariamente, ser
cumpridas pelas pessoas a quem a lei havia atribuído esses Poderes. Ocorre que a jurisdição podia
ser delegada ordinariamente.14 A iurisdictio realizava-se por fórmulas que continham as três famosas
palavras (tria verba), do, dico, addico. Assim, o pretor ao designar o juiz, dava ou adjudicava o juiz (
dabat vel addicebat iudicem), e dizia o direito (dicebat ius). No exercício da jurisdição, deveria
empregar as três palavras solenes.15

Essa breve investigação sobre o processo civil romano “permite concluir que o Poder Jurisdicional
entendido como possibilidade de solucionar lides podia ser exercido pelo particular investido de
função jurisdicional. A coerção não é ínsita ao Poder Jurisdicional, ou seja, a possibilidade de se
utilizar de meios executórios para fazer valer suas decisões é característica do imperium e não da
função jurisdicional que se refere à aptidão para solucionar lides”.16

A comparação entre os conceitos de imperium e iurisdictio permitem esclarecer que o exercício de
poderes coercitivos não é ínsito e nem exclusivo à atividade jurisdicional. Assim, a função
jurisdicional pode ser caracterizada como “a função de resolver controvérsias judiciais, cujo exercício
poderia ser feito até mesmo pelo particular, demonstra incoerência em se negar o caráter
jurisdicional à atividade do árbitro”.17

Por consequência, “o árbitro, ao exercer sua atividade, exerce função jurisdicional – decide
controvérsia jurídica – para a qualificação dessa atividade interessa a função que o árbitro cumpre e
não a forma como ele é designado (cláusula compromissória)”.18

Na realidade, diante do árbitro, é incontestável que as partes instauram verdadeiro processo (lide),
desse modo, a função do árbitro não consiste em proferir mera decisão, mas, sim, dirigir todo o
processo, a fim de resolver a lide aplicando a legislação convencionada pelas partes, desde que
sempre se preserve a ordem pública, ou seja, é vedada aplicação de lei inconstitucional. O árbitro
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não é mandatário das partes, somente a sua designação é realizada por elas, mas elas não podem
influir no conteúdo de sua resolução da lide, pelo simples motivo de que a decisão do árbitro é
unilateral e impositiva para os litigantes do processo arbitral.19

Outrossim, não se pode equiparar a sentença arbitral, em virtude de sua natureza privada, ao
negócio jurídico. A convenção de arbitragem (art. 3.º da Lei de Arbitragem) é negócio jurídico,20

contudo, a sentença proferida pelo árbitro não. O árbitro, quando elabora sentença arbitral, não o faz
na qualidade de parte, mas de terceiro, a quem o ordenamento outorga a possibilidade, quando
convencionado pelas partes, de resolver litígio aplicando direito à espécie. Sendo assim, a sentença
arbitral contém a obrigatoriedade que é ínsita aos atos jurisdicionais, conforme expressa previsão art.
475-N, IV, do CPC ( LGL 1973\5 ) .21

Nesse contexto, cumpre salientar que a arbitragem não se desenvolve apenas em bases privadas,
de acordo com Carlos A. Ayarragaray, a ela estrutura-se em duas etapas uma privada e outra
pública. Assim, referido autor sustenta o caráter jurisdicional da arbitragem, ressaltando que a
primeira etapa seria com o compromisso arbitral, que é negócio jurídico privado; já a segunda
consistiria na relação de direito público subjacente entre o Estado e os árbitros.22

Dessa maneira, “a arbitragem instaura-se a partir de negócio jurídico particular (compromisso),
todavia, a atuação do árbitro é autorizada e regulamentada pelo Estado, o que confere às decisões
do árbitro valor e eficácia de atos jurisdicionais (art. 32 da Lei de Arbitragem) que podem transitar em
julgado e tornarem-se indiscutíveis. Tais decisões são executadas na própria jurisdição estatal com o
valor de decisões judiciais estatais (título executivo judicial – art. 475-N, IV, do CPC ( LGL 1973\5 ) )”.
23

Hodiernamente, a legislação vigente corrobora o caráter jurisdicional da atividade arbitral. O art. 18
da Lei da Arbitragem24 determina que o árbitro é juiz de fato e de direito, por consequência, nos
termos do art. 475-N, IV, do CPC ( LGL 1973\5 ) ,25 a sentença arbitral configura título executivo
judicial, dispensando, portanto, a homologação judicial.

Destarte, “entendemos que a atividade arbitral possui natureza jurisdicional,26 o árbitro atua como juiz
de fato e de direito, aplicando o direito à espécie, com o escopo de solucionar controvérsia jurídica.
Em nada se altera a natureza jurisdicional da arbitragem pelo fato de o árbitro não poder executar
suas decisões, isso porque a coerção (imperium) não é o requisito, necessariamente, caracterizador
da arbitragem. É dizer que o que essencialmente caracteriza a atividade jurisdicional é a
possibilidade de solucionar juridicamente controvérsias e não a possibilidade de utilizar meios
coercitivos para garantir a execução dos julgados”.27

3. POSIÇÃO DO ÁRBITRO PERANTE O ORGANOGRAMA DO JUDICIÁRIO

De início, é importante salientar que o árbitro, enquanto particular, não pode ser confundido com
outros particulares que auxiliam na resolução do processo, tais como peritos e testemunhas. Essa
impossibilidade de equiparação advém do elementar fato de que somente o árbitro possui poder
decisório, assim, embora conexas com o exercício da função jurisdicional, o perito e a testemunhas
são meros auxiliadores e colaboradores, todavia, não possuem função jurisdicional, justamente
porque a eles não cabe a possibilidade de solucionar a lide.28

Assim, Pedro Gonçalves leciona que a jurisdição arbitral possui natureza consensual e privada, por
consequência, os juízos arbitrais não são tribunais iguais aos do Estado, no sentido de que eles não
estão integrados na organização judiciária/estatal. Desse modo, o Estado não é responsável pelo
seu funcionamento, de modo que seus juízes não são juízes de carreira bem como não estão
sujeitos ao estatuto deles, ademais não são nomeados pelo Poder Público. Na realidade, é a
iniciativa, vontade e o consenso das partes que legitimam o Poder Jurisdicional dos árbitros para
resolver o caso específico.29

Apesar do fundamento consensual e negocial das partes, a decisão arbitral, tal como expusemos no
tópico acima, não pode ser considerada mero acordo, ou composição negocial, isso porque a
arbitragem é meio de resolução privado de litígio, o que torna a sentença arbitral materialmente
jurisdicional,30 tanto assim é que nosso ordenamento equipara a sentença arbitral ao título executivo
judicial.31

De forma simplificada, é possível asseverar que tanto o árbitro quanto o juiz estatal ambos tem a
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função de resolver litígios; ocorre que a natureza jurisdicional do primeiro é privada e está fundada
na vontade das partes, já o juiz estatal administra a Justiça Pública e seu poder está fundado na
soberania do povo. Consequentemente, o juiz estatal faz parte do organograma do Estado,
diferentemente do árbitro, que é um particular e sua nomeação não é feita pelo Poder Público.32

Dessarte, o árbitro exerce função jurisdicional (soluciona lides), todavia, sua legitimidade advém da
vontade das partes, sua natureza é particular. Apesar de sua sentença constituir título executivo
judicial, sua atividade é privada, de modo que ele não ocupa posição no organograma do Poder
Judiciário, não estando elencado no art. 92 da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) . Por consequência, ele não
está subordinado a tribunal judicial algum, seja estadual ou federal.
4. O ALCANCE DO EFEITO VINCULANTE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL: A
VINCULAÇÃO DOS PARTICULARES

No presente item analisaremos a vinculação do árbitro à decisão de inconstitucionalidade, ou seja,
se existe a possibilidade de o árbitro decidir a solução do litígio com fundamento em lei declarada,
em sede concentrada, inconstitucional pelo STF.

Deve-se ao direito tedesco a primeira sistematização dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.
No referido sistema, três seriam os efeitos: a coisa julgada (Rechtskraft), força de lei (Gesetzeskraft)
e o efeito vinculante (Bindunswirkung).33

Na realidade, a força de lei e o Bindunswirkung são efeitos que não estão contidos na coisa julgada
(dispositivo da decisão); eles são cumulativos a ela (kumulativ), podendo estar presentes em
algumas decisões e ausentes em outras.34

Para atingir a finalidade do presente artigo, é a força de lei o efeito que mais nos interessa. Trata-se
de efeito previsto no § 31, Abs. 2, da BVerfGG, sua função, além de conferir efeito erga omnes à
decisão de inconstitucionalidade, é a de assegurar a vinculação dos particulares à decisão do
Tribunal Constitucional.35

Vale dizer: a força de lei tem a aptidão de vincular o particular uma vez que ela opera seus efeitos
inclusive no plano legislativo, na medida em que ela retira a lei do mundo jurídico, em outros termos,
o julgamento pela inconstitucionalidade, em sede abstrata, promove a nadificação do texto
normativo.

No Brasil, o art. 102, § 2.º, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) estabelece que: “§ 2.º As decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal”.

Em obra dedicada ao tema, já tivemos a oportunidade de salientar que a eficácia contra todos,
oriunda das decisões definitivas de mérito dotadas de efeito vinculante, não deve simplesmente ser
equiparada ao efeito nosso erga omnes. Isso porque o efeito erga omnes não corresponde ao que
seria a força de lei do direito alemão, até mesmo porque trata-se de efeito que não é exclusivo do
controle abstrato de constitucionalidade, a eficácia erga omnes está presente nos processos
coletivos, conforme determina o art. 103 do CDC ( LGL 1990\40 ) .

Nessa perspectiva, cumpre ressaltar que a eficácia erga omnes não constitui efeito exclusivo da
coisa julgada operada na jurisdição constitucional, toda ação coletiva que tenha a finalidade de
tutelar interesses difusos será dotada desse efeito em razão do que prescreve o art. 103 do CDC (
LGL 1990\40 ) .

Na tradição jurídica do common law, existem provimentos de jurisdição ordinária, que possuem
eficácia erga omnes – são os judgments in rem –, os judgments in personam possuem eficácia inter
partes e, ocupando uma posição intermediária, os privy, que, apesar de não possuírem eficácia erga
omnes, neles a coisa julgada não se opera apenas inter partes, ela atinge terceiros equiparados às
partes.36

Assim, já tivemos a oportunidade de salientar que a eficácia contra todos contida nas decisões que
julgam ação direta de inconstitucionalidade e que tem a aptidão de atingir os particulares é
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proveniente do efeito vinculante do controle concentrado e não do efeito erga omnes. Não obstante,
a eficácia contra todos do ponto de vista textual (aspecto meramente terminológico) ser sinônima de
efeito erga omnes, a ele não se equipara juridicamente. Isso porque o efeito erga omnes, em nosso
ordenamento, não é exclusivo do controle abstrato de constitucionalidade, tal como é a força de lei
alemã. Já o efeito vinculante previsto no art. 102, § 2.º, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) é exclusivo do
controle abstrato e tem a aptidão de atingir a esfera do particular nas decisões que declaram
inconstitucional a lei. Verbis:

“Entendemos que os efeitos da coisa julgada material, erga omnes e vinculante não são excludentes,
e, sim, cumulativos. Os efeitos erga omnes e vinculante não transitam em julgado no processo
constitucional, conforme será analisado, pois são efeitos que podem ser agregados ao dispositivo da
sentença (coisa julgada).

(…)

Nos pronunciamentos do STF, o efeito erga omnes pode estar presente mesmo na ausência de
coisa julgada, seria o caso, por exemplo, de uma tutela antecipada deferida pelo STF no bojo de uma
ação civil pública ou mandado de segurança coletivo.

O efeito vinculante, por sua vez, no processo constitucional é dependente da anterior formação da
coisa julgada material, até porque a Constituição em seu art. 102, § 2.º atribuiu efeito vinculante
apenas às decisões definitivas de mérito e, conforme será explicado, não poderá ser estendido aos
motivos determinantes. Também poderá haver casos de decisões sem o efeito vinculante, tais como
aquelas que possuem apelo ao legislador ou aquelas que declaram a inconstitucionalidade sem
pronunciar a nulidade.

Por sua vez, a coisa julgada material proferida no processo constitucional tem efeito erga omnes não
apenas em razão do disposto no art. 102, § 2.º, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) e no art. 28 da Lei
9.868/1999. A eficácia erga omnes é ínsita ao processo constitucional em razão do interesse difuso
que o controle de constitucionalidade tutela. Ser ínsita não significa ser exclusiva, porque os
provimentos do processo coletivo podem ter efeito erga omnes, tal como permite o art. 103 do CDC (
LGL 1990\40 ) . O que é exclusivo do STF é a declaração de inconstitucionalidade no dispositivo da
sentença com eficácia erga omnes. O controle difuso de constitucionalidade é permitido no bojo da
ação civil pública, porém a declaração de inconstitucionalidade fica restrita à causa de pedir, à
fundamentação e não ao dispositivo, ainda que tenha eficácia erga omnes.”37

Em nosso entendimento, o efeito vinculante – que é típico do controle abstrato de constitucionalidade
das leis – é o efeito que mais se aproxima da força de lei tedesca.38 De forma simplificada, nossas
razões estão contidas nos seguintes argumentos:

“Entretanto, se considerarmos que o efeito vinculante consiste apenas em agregar a especial
qualidade da utilização da reclamação para garantir o cumprimento das decisões que possuem esse
efeito, teremos que admitir que o efeito vinculante do controle concentrado de constitucionalidade é o
mesmo conferido aos pronunciamentos do STJ, que também permite a utilização da reclamação
para assegurar sua efetividade nos termos do art. 105, I, f, da Constituição.

Entender o contrário implicaria admitir-se o posicionamento de Gilmar Mendes;39 para o consagrado
constitucionalista, se a vinculação dos particulares é realizada pelo efeito erga omnes, por ser este o
efeito correspondente à força de lei alemã, a função que restaria ao efeito vinculante seria a
ampliação do âmbito de vinculação da sentença, que não ficaria restrito ao dispositivo e seria
estendido aos motivos determinantes.”40

Para a finalidade do presente artigo, a polêmica sobre qual de nossos efeitos equipara-se à força de
lei alemã, não é fundamental para tratarmos da relação entre a decisão do controle abstrato de
constitucionalidade e a atividade do árbitro.

Isso porque é praticamente incontestável que, seja em virtude de efeito vinculante ou do erga omnes,
o julgamento procedente de uma ação direta de inconstitucionalidade promove a nadificação da lei
(texto normativo) julgada inconstitucional pelo STF.
5. O ALCANCE DO ÁRBITRO PELO EFEITO VINCULANTE DO CONTROLE ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
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A declaração de inconstitucionalidade da lei, em sede abstrata, promove a retirada da lei do mundo
jurídico, trata-se de decisão judicial que tem o condão de atingir o plano legislativo. Daí falar-se em
vinculação dos particulares a essa decisão de inconstitucionalidade, na medida em que eles ficam
impossibilitados de celebrarem contratos ou ainda utilizarem a lei declarada inconstitucional como
fundamento normativo de suas pretensões jurídicas.

Ou seja, se o STF declarar por meio de ação direta de inconstitucionalidade que a lei “X” é
inconstitucional, os particulares estarão vinculados por essa decisão, posto que ficarão impedidos de
utilizarem a lei “X” como fundamento de sua ação, bem como de celebrar qualquer contrato com
base nessa mesma lei.

Do mesmo modo, o árbitro está impedido de fundamentar sua sentença arbitral com base na lei “X”,
uma vez que ela foi declarada inconstitucional pelo STF em sede abstrata, ou seja, foi retirada do
ordenamento jurídico.

Nesse contexto, entendemos que o árbitro, tal como qualquer outro juiz ou tribunal do Poder
Judiciário, está vinculado à decisão de total rechaço proferida pelo STF. Mais precisamente, a
decisão que julga procedente a ação direta de inconstitucionalidade retira a lei do ordenamento
jurídico, impedindo, portanto, sua utilização, seja pelos órgãos judiciais, seja pelos próprios
particulares, inclusive os particulares que exercem atividade jurisdicional (árbitro).

Nesse ponto, importante ressaltar que essa aptidão de vincular os particulares é típica da decisão de
rechaço, ou seja, que julga inconstitucional a lei em sede concentrada, por conseguinte, não são
dotadas desse mesmo poder as decisões declaratórias de constitucionalidade ou as interpretativas.41

Portanto, o árbitro do mesmo modo que o juiz estatal e os próprios particulares, deverá,
obrigatoriamente, observar a decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF em sede abstrata.
Todavia, diferentemente do juiz estatal, contra o árbitro não será possível manejar o uso da
reclamação, a fim de preservar a competência do STF (art. 102, I, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) ),
justamente porque o árbitro não integra o organograma do Poder Judiciário, de modo que o STF não
possui nenhuma ascendência hierárquica sobre ele.

Assim, em razão de o árbitro ser um particular exercendo a função jurisdicional, ele não está situado
dentro do Poder Judiciário do Estado, logo, não seria possível ajuizar contra suas decisões a
reclamação para que o Pretório Excelso casse sua decisão e a reenvie para ele proferir nova
sentença arbitral em conformidade com o a decisão de inconstitucionalidade do STF.

A utilização da reclamação nesses termos está vedada em nosso sistema jurídico, precisamente
porque o árbitro é um particular, e a atividade da arbitragem não está dentro do nosso sistema
judiciário estatal, o que impede qualquer ascendência hierárquica sobre o árbitro.

Ademais, outro argumento que corrobora a impossibilidade de se lançar mão da reclamação é o
princípio do competência-competência42 que é ínsito à atividade arbitral.

O princípio da competência-competência relaciona-se intrinsecamente com o princípio da autonomia
da convenção da arbitragem. De acordo com o competência-competência, o árbitro tem o poder de
decidir se tem ou não competência para dirimir a lide, podendo ainda declarar-se competente mesmo
que o contrato seja nulo ou tenha cessado, em razão do princípio da autonomia da convenção de
arbitragem.43

Importante salientar que o princípio da competência-competência não é o único e exclusivo
fundamento para impedir a utilização da reclamação. O principal sustentáculo é o fato de o árbitro
não integrar o organograma do Poder Judiciário. Na realidade, a competência assegura a
possibilidade de o árbitro avaliar, prioritariamente, os aspectos objetivos e subjetivos de sua
jurisdição. A possível aplicação da lei declarada inconstitucional, por sua vez, refere-se ao próprio
mérito da demanda, logo, em sede arbitral, somente se a lei declarada inconstitucional embasar a
sentença do árbitro é que seria possível a posterior anulação da decisão.

Do contrário, caso se admita a reclamação sempre que o árbitro sinalizar a possibilidade de utilizar a
lei declarada inconstitucional, a autonomia da arbitragem poderia ficar seriamente prejudicada,
porque ela teria aspectos de seu julgamento de mérito examinados pelo Judiciário estatal, antes
mesmo do próprio árbitro se pronunciar sobre eles. Caso a lei declarada inconstitucional esteja na
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motivação da sentença arbitral, também é vedada a reclamação porque não existe ascendência
hierárquica entre tribunais estatais sobre o arbitral, por consequência, o STF não poderia cassar a
sentença arbitral e reenviá-la para que o tribunal arbitral pronunciasse nova decisão, ao Judiciário
somente seria possível anular a sentença arbitral se provocado mediante ação anulatória prevista no
art. 32 da Lei da Arbitragem.

Sendo assim, contra a sentença arbitral que utilizou como fundamento lei declarada inconstitucional
em sede abstrata pelo STF, caberá apenas a ação anulatória prevista no art. 32, III, da Lei da
Arbitragem.44 Isso porque a sentença arbitral, embasada em lei declarada inconstitucional, terá
fundamentação nula e violará o disposto no art. 93, IX, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) .

O fato de a sentença do árbitro somente poder ser atacada pela ação anulatória prevista no art. 32
da Lei da Arbitragem não invalida a assertiva de que o árbitro está efetivamente vinculado à decisão
de inconstitucionalidade proferida em sede abstrata.

Isto é, a decisão de total rechaço proferida em controle abstrato vincula o próprio particular, a
simples possibilidade de o particular poder ajuizar ação com base na lei declarada inconstitucional ou
então celebrar contrato com fundamento nessa mesma lei, não retira a vinculação do particular à
decisão do STF, ou seja, tanto sua ação deverá ser julgada improcedente bem como será
considerado nulo seu contrato.

Da mesma forma, a atuação do árbitro não pode ser interrompida pelos órgãos do Judiciário Estatal
porque a atividade arbitral não se insere no organograma do Poder Judiciário. Ocorre que a sentença
arbitral embasada em lei declarada inconstitucional em sede abstrata padece de error in iudicando,
sendo possível sua anulação nos termos do art. 32, III c/c art. 26, III todos da Lei da Arbitragem, em
razão de absoluta deficiência em sua fundamentação.

Em suma, o árbitro – do mesmo modo que os tribunais, juízes estatais e os próprios particulares –
está vinculado à decisão de inconstitucionalidade de total rechaço oriunda do julgamento de ação
direta de inconstitucionalidade. No que se refere ao árbitro, apenas aplica-se a particularidade de
não ser possível o manejo da reclamação contra sua decisão, uma vez que, ele não integra o
organograma do Poder Judiciário estatal, sendo possível a utilização da ação anulatória contra a
sentença arbitral fundada em lei declarada inconstitucional, uma vez que, se trata de decisão
deficiente de fundamentação, logo, contra constitutuenem em razão do que dispõe o art. 93, IX, da
CF/1988 ( LGL 1988\3 ) .

Outrossim, se as partes convencionaram que a resolução do litígio será com base no direito
brasileiro e o árbitro aplica uma lei declarada inconstitucional, na verdade ele não está aplicando o
direito brasileiro, na medida em que a lei declarada inconstitucional já não integra mais o
ordenamento jurídico brasileiro. Assim, a ação anulatória também poderia estar embasada no art. 32,
IV, da Lei de Arbitragem.

Por fim, também será possível a anulação da sentença arbitral se ela estiver fundada em lei
estrangeira com teor literal idêntico àquela declarada inconstitucional pelo STF, contudo, essa
hipótese de cabimento de ação anulatória será em função dos argumentos apresentados no item
subsequente do artigo, referente à concepção dworkiana do direito como integridade. Nesse caso,
ainda que esteja correta a aplicação do direito estrangeiro, será possível a anulação da sentença
arbitral por ser contrária à ordem pública, inclusive por ela ser contra constitutuenem em razão do
que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) .
6. O DIREITO COMO INTEGRIDADE: A NECESSIDADE DE O ÁRBITRO ANALISAR
PRECEDENTES, SÚMULAS E DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

No item anterior, ressaltamos a vinculação do árbitro à decisão de inconstitucionalidade do STF.
Entretanto, referida vinculação ficou adstrita à decisão de total rechaço oriunda do julgamento de
ação direta de inconstitucionalidade. Com essa ressalva, afirmamos que a análise da vinculação da
atividade arbitral aos demais pronunciamentos da jurisdição constitucional (decisões interpretativas,
súmula vinculante,45 decisões manipulativas) merece exame mais aprofundado e especifico de cada
pronunciamento.

Desse modo, o intuito deste item do artigo é demonstrar como a atividade arbitral, não obstante sua
natureza privada, não pode ficar alheia às decisões oriundas dos tribunais superiores e da própria
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súmula vinculante. Para tanto, lançaremos mão da concepção dworkiana, do direito como
integridade.

Antes de prosseguirmos, porém, urge salientar que, em ocasião específica, já tivemos a
oportunidade de afirmar que o árbitro, por possuir função jurisdicional, teria a possibilidade de
realizar, de ofício, o controle de constitucionalidade das leis, e, do mesmo modo que o magistrado
estatal, ao se deparar com o enunciado (texto normativo), seja súmula vinculante ou decisões
interpretativas provenientes da jurisdição constitucional, poderia proceder a sua adequação para o
caso concreto, mediante controle difuso de constitucionalidade.46

Ocorre que se por um lado conferimos maiores poderes (judicial review) ao árbitro em virtude da
natureza jurisdicional de sua atividade, por outro lado, a ele é defeso simplesmente ignorar a
integridade do fenômeno jurídico ao proferir suas decisões. Sobre esse intrincado problema é que
passamos a discorrer, ainda que de maneira breve.

A atividade jurisdicional arbitral tem natureza jurisdicional privada, por conseguinte, o árbitro não
integra o organograma do Poder Judiciário e tampouco a Administração Pública, contra suas
decisões não é possível manejar reclamação, a fim de preservar a competência dos tribunais
superiores. Situação diferente é a vinculação proveniente da sentença que declara, em sede
abstrata, a inconstitucionalidade da lei, essa decisão modifica o próprio texto normativo, de modo
que ela vincula inclusive os próprios particulares.

Todavia, não é correto afirmar-se que o árbitro possui plena liberdade para ignorar decisões
interpretativas do STF e suas súmulas vinculantes, principalmente pelo fato de que esses
provimentos veiculam questões de direito constitucional cujo desatendimento, em regra, poderá
acarretar a posterior anulação da sentença arbitral. Nesse ponto, pode-se afirmar que, no mínimo,
existe uma vinculação indireta do árbitro a essas decisões.47

Ocorre que a concepção do direito como integridade exige do árbitro e de todos juízes e tribunais
que a decisão para a lide leve em conta toda a principiologia e a cadeia de precedentes do sistema
jurídico, essa exigência é necessária para se assegurar o preenchimento da obrigatoriedade de
fundamentar as decisões judiciais contida no art. 93, IX, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) .

Assim, o direito como integridade consiste na reconstrução da história jurídica de uma determinada
comunidade, na qual se encontram critérios contraditórios para solução dos problemas apresentados
pelo caso concreto, isto é, trata-se de encontrar uma explicação para estes, bem como exigir que as
distinções e determinações produzidas na lide não se façam ao acaso, senão que respondam por
razões públicas e justificadas.

Isso quer dizer que a atividade coativa do Estado – realizada sob o signo do direito – exige uma
resposta a um conjunto coerente de princípios. No caso de necessidade de rompimento com essa
cadeia de significados, igualmente recrudesce a obrigatoriedade de motivar, e a remissão ao
contexto conjuntural dos princípios se faz de maneira ainda mais delicada. Porém, essa modificação
adere-se à integridade do direito de modo que sua modificação exigirá o mesmo processo, em um
momento subsequente.48

Ronald Dworkin ensina que partir da perspectiva do direito como integridade implica que toda
interpretação judicial tenha por finalidade uma descrição coerente da ordem jurídica em seu
conjunto. Isso ocorre porque, em uma democracia, toda interpretação do direito constitucional deve
levar em conta a própria democracia. Assim, por exemplo, as decisões que interpretam o devido
processo legal e a isonomia devem necessariamente, ao serem concretizadas, levar em conta todo o
restante da principiologia constitucional.49

Perante a concepção do direito como integridade, inevitavelmente deverá ser reforçada a exigência
da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, isso porque se altera profundamente a forma
de se utilizar os princípios jurídicos que não podem simplesmente mais ser confrontados e
solucionados por meio de algum método elencado pela hermenêutica clássica. Ou seja, examinar o
direito como integridade retira do intérprete qualquer possibilidade de alcançar decisões
discricionárias ou arbitrárias.50

Ou seja, desde o instante em que nosso texto constitucional (art. 93, IX, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) )
51 determinou como obrigatória a motivação das decisões judiciais, o direito à motivação adquire
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status de verdadeiro direito fundamental, obrigando todos aqueles que exercem atividade
jurisdicional (juiz estatal e árbitro) a observar sua aplicação.

A motivação é imprescindível para a defesa contra decisionismo e arbitrariedade pelo Judiciário.
Tanto é que José Carlos Barbosa Moreira considera a motivação das decisões judiciais garantia
constitucional do cidadão, inerente ao Estado Democrático de Direito.52

Aliás, tanto a Corte Europeia de Direitos Humanos53 quanto a Corte Interamericana de Direitos
Humanos54 têm se posicionado no sentido de constituir garantia fundamental a exposição clara dos
motivos da decisão judicial. Nesse sentido, merece atenção o posicionamento de Michele Taruffo55

para quem a motivação das decisões judiciais é fundamental para assegurar a existência de
parâmetros necessários para a sociedade avaliar a atuação de seu Judiciário.

Nesse contexto, é bastante elucidativo o posicionamento de Gabrielle Kaufmann-Kohler que ressalta
a obrigação moral de o árbitro agir em conformidade com os precedentes durante a elaboração de
sua decisão.56 Desse modo, sempre que o árbitro aplicar direito vigente para formular sua decisão,
deverá, necessariamente, levar em conta todo o desenvolvimento jurisprudencial referente à
aplicação daquele direito, ou seja, o árbitro não pode ignorar todo o conjunto de princípios e de
decisões acerca da matéria que ele irá decidir.57

De forma análoga, é possível a utilização do conceito de dever de coerência formulado por Norberto
Bobbio para demonstrar a necessidade de o árbitro levar em conta as decisões dos tribunais
superiores e das súmulas vinculantes para confeccionar sua sentença. Esse dever de coerência
pode ser analisado na dimensão legislativa ou na dimensão judicial.58

Na dimensão legislativa, que é o órgão criador do direito, o dever de coerência se manifesta da
seguinte forma: não se criam normas que sejam incompatíveis com as outras normas do sistema.

Já perante a dimensão judicial, o dever de coerência apresenta um aspecto específico, ligado à
atividade de aplicação de normas – próprias dos órgãos jurisdicionais (estatais ou privados). Assim,
para o deslinde da demanda, tem-se a seguinte fórmula: “caso se deparem com antinomias no
momento da aplicação, devem eliminá-las”. Ou seja, o dever de coerência exige daquele que
realizará a atividade jurisdicional, seja estatal ou arbitral, o dever de examinar o ordenamento em sua
plenitude, a fim de evitar a prolação de decisão conflitante com a jurisprudência já consolidada ou
com a principiologia constitucional.

Portanto, diante da concepção dworkiana do direito como integridade, existe mais do que uma
obrigação moral de o árbitro orientar-se por precedentes e pelos princípios constitucionais, isso
porque, a fundamentação suficiente e adequada da solução da lide apenas estará assegurada, se o
juiz e o árbitro formularem uma resposta que esteja em coerência com o conjunto de princípios
constitucionais e com a cadeia de decisões proferidas pelos tribunais superiores, em especial
àquelas oriundas da jurisdição constitucional, porquanto a matéria nelas versadas em regra, se
desatendida, poderá culminar na nulidade da própria sentença arbitral.
7. CONCLUSÕES PRINCIPAIS

1. A atividade arbitral possui natureza jurisdicional, o árbitro atua como juiz de fato e de direito,
aplicando o direito à espécie, com o escopo de solucionar controvérsia jurídica. Em nada se altera a
natureza jurisdicional da arbitragem pelo fato de o árbitro não poder executar suas decisões, isso
porque a coerção (imperium) não é o requisito necessariamente caracterizador da arbitragem. É
dizer que o que essencialmente caracteriza a atividade jurisdicional é a possibilidade de solucionar
juridicamente controvérsias e não a possibilidade de utilizar meios coercitivos para garantir a
execução dos julgados.

2. O árbitro exerce função jurisdicional (soluciona lides), todavia, sua legitimidade advém da vontade
das partes, sua natureza é particular, apesar de sua sentença constituir título executivo judicial, sua
atividade é privada, de modo que ele não ocupa posição no organograma do Poder Judiciário, não
estando elencado no art. 92 da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) , por consequência, ele não está
subordinada a nenhum tribunal judicial, seja estadual ou federal.

3. Do mesmo modo que os tribunais, juízes estatais e os próprios particulares, o árbitro também está
vinculado à decisão de inconstitucionalidade de total rechaço, oriunda do julgamento de ação direta
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de inconstitucionalidade. No que se refere ao árbitro, apenas aplica-se a particularidade de não ser
possível o manejo da reclamação contra sua decisão, uma vez que ele não integra o organograma
do Poder Judiciário estatal, sendo possível a utilização da ação anulatória contra a sentença arbitral
fundada em lei declarada inconstitucional, uma vez que, se trata de decisão deficiente de
fundamentação, logo, contra constitutuenem, em razão do que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988 ( LGL
1988\3 ) .

4. Contra a sentença arbitral que utilizou como fundamento lei declarada inconstitucional em sede
abstrata pelo STF, caberá apenas a ação anulatória prevista no art. 32, III, da Lei da Arbitragem. Isso
porque a sentença arbitral embasada em lei declarada inconstitucional terá fundamentação nula e
violará o disposto no art. 93, IX, da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) .

5. Não é correto afirmar-se que o árbitro possui plena liberdade para ignorar decisões interpretativas
do STF e suas súmulas vinculantes, principalmente pelo fato de que esses provimentos veiculam
questões de direito constitucional cujo desatendimento, em regra, poderá acarretar a posterior
anulação da sentença arbitral. A concepção do direito como integridade exige do árbitro e de todos
juízes e tribunais que a decisão para a lide leve em conta toda a principiologia e a cadeia de
precedentes do sistema jurídico, essa exigência é necessária para se assegurar o preenchimento da
obrigatoriedade de fundamentar as decisões judiciais contida no art. 93, IX, da CF/1988 ( LGL 1988\3
) .

6. Perante a concepção dworkiana do direito como integridade, existe mais do que uma obrigação
moral de o árbitro orientar-se por precedentes e pelos princípios constitucionais, isso porque a
fundamentação suficiente e adequada da solução da lide apenas estará assegurada se o juiz e o
árbitro formularem uma resposta que esteja em coerência com o conjunto de princípios
constitucionais e com a cadeia de decisões proferidas pelos tribunais superiores, em especial
àquelas oriundas da jurisdição constitucional, porquanto a matéria nelas versadas em regra, se
desatendida, poderá culminar na nulidade da própria sentença arbitral.
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seja, estão englobadas todas as decisões que utilizam a interpretação conforme à Constituição,
arguição de nulidade sem redução de texto e aquelas dotadas de efeito aditivo. Para análise
esquemática dessas decisões, ver: Georges Abboud. Jurisdição constitucional e direitos
fundamentais. São Paulo: Ed. RT, 2011. n. 3, p. 165 et seq.

4 Georges Abboud. Op. cit., n. 7.2.1, p. 387 et seq.

5 Idem, p. 388. Giuseppe Ignazio Luzzatto. Giurisdizione (diritto romano). Enciclopedia del diritto XIX.
Milano: Giuffré, 1970. p. 191.

Para uma primeira acepção do termo iurisdictio, cf., v.g., Iavol. 6 ex Cass., D. 2, 1, 2; Ulp. 2 de off.
quaest., D. 2, 1, 3; Ulp. 1 ad ed., D. 2, 1, 4.

Ressaltando a impossibilidade de se equiparar iurisdictio ao termo jurisdição atual, ver: Cf. Giuseppe
Ignazio Luzzatto. Op. cit., p. 190-191.

Para exame dos principais sistemas do processo civil romano, ver: José Carlos Moreira Alves. Direito
romano. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 190.

Ver ainda: Cf. Max Kaser e Rolf Knütel. Römisches Privatrecht. 19. ed. München: Beck, 2008. p. 398.

6 Assim, originariamente, o rei, mais tarde, o pretor (tanto o urbano, como, mais tarde o “pretor
peregrino”, com diferentes competências), os edis curuis (competentes para determinadas causas:
vícios na venda de escravos e animais), além disso, os magistrados locais (duoviri), e os praesides,
nas províncias. Cf. Max Kaser e Rolf Knütel. Op. cit., p. 398-399.

7 Cf. Giuseppe Ignazio Luzzatto. Op. cit., p. 191.

8 Idem, ibidem.

9 Em outros termos, com certo grau de aproximação, poderíamos dizer que, se entendida a
“jurisdição” atual como poder de pôr termo a conflitos de interesses, o iudex privatus tê-la-ia, mas
não tinha, seguramente, a iurisdictio, por não ser magistrado romano.

10 Cf. Giuseppe Ignazio Luzzatto. Op. cit., p. 190.

JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL VS. ARBITRAGEM: OS
REFLEXOS DO EFEITO VINCULANTE NA ATIVIDADE DO

ÁRBITRO

Página 12



11 Georges Abboud. Op. cit., n. 7.2.1, p. 389.

12 O imperium era o poder mais alto concedido ao magistrado, principalmente às magistraturas
supremas, (potestas) que era delegado pelo povo por meio da lex de imperio. Esse poder conferia
poder de coerção ao magistrado podendo, inclusive, utilizar-se de toda a força pública para executar
suas decisões no cumprimento de se ofício. Sobre o tema ver: Vittorio Scialoja. Procedimiento civil
romano. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1954. § 9.º, p. 106.

Outro poder também existente era o imperium mixtum que consistia em atividade híbrida abrangendo
tanto atos jurisdicionais quanto atos conexos relacionados à administração da justiça. De forma
simples, o imperium mixtum era o exercício do imperium por quem já estava investido do poder da
iurisdictio. Vittorio Scialoja. Op. cit., § 9.º, p. 106.

13 Cf. Giuseppe Ignazio Luzzatto. Op. cit., p. 191.

Sobre a relação desses conceitos com o juízo arbitral, ver: Georges Abboud. Op. cit., n. 7.2.1, p.
389-390.

14 Vittorio Scialoja. Op. cit., § 9.º, p. 107.

15 Idem, ibidem.

16 Georges Abboud. Op. cit., n. 7.2.1, p. 391.

17 Idem, ibidem.

18 Idem, ibidem. Nesse sentido ver: Jorge A. Rojas. Op. cit., n. II, p. 455. Ver também: Lino Enrique
Palacio. Arbitraje, control de constitucionalidad y recurso extraordinario. Revista Juridica Argentina
La Ley. Derecho procesal civil y comercial, t. IV, n. I, p. 141.

Arts. 3.º e 4.º da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996):

“Art. 3.º 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.”

“Art. 4.º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal
contrato.”

19 Cf. Georges Abboud. Op. cit., n. 7.2.2, p. 391.

Lino Enrique Palacio. Op. cit., n. I, p. 140. No mesmo sentido ver Carlos A. Ayarragaray. Naturaleza
del proceso arbitral. Revista Juridica Argentina La Ley. Derecho procesal civil y comercial, t. IV, n. IV,
p. 56.

20 “Convenção de arbitragem. É o negócio jurídico complexo formado pela cláusula compromissória
e pelo compromisso arbitral”. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo
Civil ( LGL 1973\5 ) comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Ed. RT, 2010. coment.
1, art. 3.º da Lei de Arbitragem, p. 1527.

21 Lino Enrique Palacio. Arbitraje, control de constitucionalidad y recurso extraordinário, cit., n. I, p.
142.

22 Carlos A. Ayarragaray. Op. cit., n. VI, p. 58.

23 Georges Abboud. Op. cit., n. 7.2.2, p. 392.

24 Art. 18 da Lei de Arbitragem: “O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não
fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário”.
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25 “Jurisdição arbitral. A natureza jurídica da arbitragem é de jurisdição. O árbitro exerce jurisdição
porque aplica o direito ao caso concreto e coloca fim à lide que existia entre as partes. A arbitragem
é instrumento de pacificação social. Sua decisão é exteriorizada por meio de sentença, que tem
qualidade de título executivo judicial (CPC ( LGL 1973\5 ) 475-N IV), não havendo necessidade de
ser homologada pela jurisdição estatal. A execução da sentença arbitral é aparelhada por título
judicial, sendo passível de impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no CPC ( LGL
1973\5 ) 475-L, segundo a LArb 33 § 3.º”. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. Op. cit.,
coment. 1, art.18 da Lei de Arbitragem, p. 1531.

No mesmo sentido, Carlos Alberto Carmona destaca que: “o conceito de jurisdição, em crise já há
muitos anos, deve receber novo enfoque, para adequar-se a técnica à realidade. É bem verdade que
muitos estudiosos continuam a debater a natureza jurídica da arbitragem, uns seguindo as velhas
lições de Chiovenda para sustentar a ideia contratualista do instituto, outros preferindo seguir ideias
mais modernas, defendendo a ampliação do conceito de jurisdição, de forma a encampar também a
atividade dos árbitros; outros, por fim, tentam conciliar as duas correntes. A verdade, porém, é que o
debate adquiriu um colorido excessivamente acadêmico e, pior, pouco prático, de tal sorte que não
parece útil continuar a alimentar a celeuma”. Carlos Alberto Carmona. Arbitragem e processo: um
comentário à Lei n. 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. n. 22, p. 46.

Sobre a questão, também merece realce o entendimento de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“Nesse contexto, encarta-se a arbitragem.

Cabe, então lembrarmos, aqui, a polêmica consistente em se saber se a arbitragem é, ou não,
atividade jurisdicional.

Parece que a opção do legislador da Lei 9.307/1996 foi a de dar mais relevância à arbitragem, pois a
decisão final dos árbitros foi elevada à categoria de título judicial, quando de natureza condenatória.
Não existe mais a necessidade de que a decisão do árbitro seja homologada pelo Poder Judiciário.

Assim, se se tomar em conta a natureza da atividade, e não quem a desempenha – que, no caso,
não é o Estado – somando-se a isso à força (= o grau de eficácia) que lei atribui à decisão do árbitro,
parece correto afirmar-se que se trata de atividade jurisdicional.

É necessário, porém, que se diga que existe, em tese, a possibilidade de que a sentença arbitral se
submeta ao controle do Judiciário. Existe a demanda de impugnação da sentença arbitral, cuja
propositura pode dar-se nos 90 dias subsequentes à notificação da decisão final dos árbitros.

Os possíveis resultados desta ação são a anulação da decisão, de que decorre a necessidade de
que se recomece tudo de novo (art. 32, I, II, VI, VII e VIII da Lei 9.307/1996) ou a correção do vício,
com o proferimento de nova decisão.

Os árbitros não exercem plenamente a atividade jurisdicional, pois, por exemplo, há matérias sobre
as quais não podem decidir e também não apreciam existência e validade de lei em tese, nem fixam
qual seria a correta interpretação do direito. Mas estas limitações e a possibilidade de que a decisão
dos árbitros seja ‘controlada’ pelo Poder Judiciário não descaracterizam, a nosso ver a atividade dos
árbitros como jurisdicional, mas faz com que não se possa afirmar categoricamente que a arbitragem
seja um equivalente jurisdicional, em termos absolutos”. Fundamentos do Processo. RT 855/13-14.

26 Corroborando essa assertiva v. Carlos A. Ayarragaray. Op. cit., n. VI, p. 60-61.

27 Cf. Georges Abboud. Op. cit., n. 7.2.2, p. 391.

28 Pedro Gonçalves. Entidades privadas com Poderes Públicos. Coimbra: Almedina, 2005. parte II,
cap. I, n. 2.5.3, p. 560-561.

29 Idem, parte II, cap. I, n. 2.5.3.1, p. 564-566.

Em sentido próximo ver: Manuel Pereira Barrocas. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010.
n. 286, p. 265 et seq.

30 Harold J. Berman e Samir N. Saliba. Op. cit., sec. 24, p. 360.
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31 Pedro Gonçalves. Op. cit., parte II, cap. I, n. 2.5.3.1, p. 568.

Sobre a definitividade da arbitragem, vale ressaltar o posicionamento de Manuel Pereira Barrocas: “a
definitividade da sentença significa que ela é final e definitiva, no duplo sentido de que dela não cabe
recurso sobre o mérito da decisão ou sobre qualquer outro aspecto e que, por isso, é definitiva,
formando caso julgado. Apenas no caso de violação, pela sentença arbitral, da ordem pública é
admitida, excepcionalmente, a revisão do mérito da decisão na acção de anulação, bem como os
recursos extraordinários de revisão e de oposição de terceiros previstos na lei portuguesa.

Fundamenta-se no pressuposto de que as partes, ao aceitarem submeter o pleito a arbitragem,
preferem, mais do que a certeza de que a sentença arbitral pode ser revista por tribunais judiciais
superiores, o benefício da celeridade do processo e a rápida obtenção de uma sentença final”.
Manuel Pereira Barrocas. Op. cit., n. 281, p. 261 et seq.

32 Manuel Pereira Barrocas. Op. cit., n. 286, p. 265-266.

33 Para maiores detalhes, ver: Georges Abboud. Op. cit., n. 2.6.3, p. 121 et seq.

34 Theodor Maunz. Bundesverfassungsgerichtsgesetz. München: C. H. Beck, 1987. § 31, n. 15, p.
14-15.

Georges Abboud. Op. cit., n. 2.6.3, p. 124.

35 Ver. Rui Medeiros. A decisão de inconstitucionalidade. Os autores, o conteúdo e os efeitos da
decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999. § 32, p. 774.

36 Sobre o tema, ver: Nicolo Trocker. La cosa juzgada civil y sus limites objetivos y subjetivos:
apuntes de derecho comparado. Estudios de derecho procesal en honor de Victor Fairén Guillén.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1990. p. 571 et seq.

37 Georges Abboud. Op. cit., n. 2.6.3, p. 125-126.

38 Em sentido oposto, aproximando o efeito erga omnes à força de lei, ver: Ives Gandra da Silva
Martins e Gilmar Ferreira Mendes. Controle concentrado de constitucionalidade. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 2009. n. 7.5.1, p. 585 et seq.

39 Ver. Gilmar Ferreira Mendes. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. São Paulo:
Saraiva, 2007. p. 190.

40 Georges Abboud. Op. cit., n. 2.7, p. 128.

41 Idem, n. 3.3, p. 179 et seq e n. 3.4, p. 185 et seq.

42 Um dos casos mais paradigmáticos do princípio da é a decisão da Suprema Corte dos Estados
Unidos da América no First Options of Chicago vs. Kaplan [115 S Ct. 1920 (1995)].

Também merecem destaque alguns precedentes a ele tais como:

Allied-Bruce Terminix Cos., Inc. vs. Dobson, 115 S Ct. 834 (1995) (Congresso pretendeu que a FAA
tivesse total competência sobre o alcance da cláusula de comércio, antecipando a aplicação de uma
lei antiarbitragem do Alabama); Mastrobuono vs. Shearson Lehman Hutton, Inc., 115 S Ct. 1212
(1995) (Árbitros teriam a autoridade de conceder a condenação por danos morais, a despeito da
opção de uma lei nova--iorquina que reservou à Corte o direito de decidir sobre danos morais); Vimar
Seguros Y Reseguros vs. M/V Sky Reefer, 115 S Ct. 2322 (1995) (a cláusula de arbitragem não viola
a proibição de não diminuir a responsabilidade sob a Lei de Transporte de Mercadorias por Mar).

O caso First Options of Chicago vs. Kaplan, evidenciou a necessidade de o árbitro determinar a
existência ou não de competência para dirimir o litígio, o caso pode ser resumido da seguinte forma:

Uma companhia de investimento perdeu ações durante a quebra do Mercado de outubro de 1987, o
que levou a uma decisão arbitral a favor de uma Câmara de Compensação de Valores Mobiliários
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(First Options) contra a empresa (MK Investments) e seus proprietários (Carol e Manuel Kaplan)
tiveram que cobrar as dívidas não pagas da empresa. O workout agrément que submeteu os litígios
decorrentes da renegociação das dívidas da sociedade de investimento à arbitragem foi assinado
pela corporação, mas não por seus acionistas. Todavia, a câmara arbitral ouviu a reclamação e
desconsiderou o véu corporativo para proferir sentença contra os proprietários e sua empresa. Esta
decisão foi confirmada pelo Tribunal Distrital Federal.

O Tribunal de Apelação discordou do Tribunal Arbitral sobre a matéria da sua competência, e
determinou que os Kaplans não eram obrigados a se submeterem à arbitragem, invertendo assim a
confirmação de primeira instância do prêmio. A Suprema Corte unânime afirmou o Tribunal de
Justiça, afirmando que no caso em bar a arbitrabilidade da dívida dos proprietários era uma questão
para os tribunais.

A respeito do julgado em questão, cf. William Park. The arbitrability dicta in First Options vs. Kaplan:
What Sort of Kompetenz-Kompetenz Has Crossed the Atlantic? 12 Arb. Int’l 137 (1996), reprinted 11
Int’l Arb. Rep. 28 (Oct. 1996).

Outros dois julgados podem ser citados para reforçar o princípio do kompetenz-kom-petenz:

EUA: Shaw Group vs. Triplefine International Corp., 322 F.3d 115 (2d Cir. 2003): The United States
Court of Appeals for the Second Circuit held that an arbitration agreement that incorporated the ICC
arbitration rules, including art. 6(2), standing alone, “clearly and unmistakably evidences the parties’
intent to arbitrate questions of arbitrability”. Id. at 125. Other U.S. courts have likewise held that art.
6(2) confers on the arbitral tribunal exclusive jurisdiction to determine questions of arbitrability. Ver
ainda: Oriental Republic of Uruguay vs. Chem. Overseas Holdings, Inc., n. 05 Civ. 6151, 2006 U.S.
Dist. Lexis 2261, at *18, 22 (S.D.N.Y. Jan. 24, 2006) (holding, in a dispute between a U.S. company
and Uruguayan entity, that an arbitration clause selecting the ICC Arbitration Rules “provide[d] clear
and unmistakable evidence that the parties agreed to submit issues of arbitrability to an arbitral
forum”); Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. vs. Corporacion Dominicana de Empresas
Electricas Estatales, n. 05 Civ. 5004, 2005 U.S. Dist. Lexis 14712 (S.D.N.Y. July 18, 2005) (applying
article 6(2) and reaching the same conclusion); Apollo Computer, Inc. vs. Berg, 886 F.2d 469, 472-73
(1st Cir. 1989) (holding that article 6(2)’s predecessor provisions “clearly and unmistakably allow the
arbitrator to determine her own jurisdiction”); Daiei, Inc. v. U.S. Shoes Japan Ltd., 755 F. Supp. 299,
303 (D. Haw. 1991) same rule evidences the parties “agreement to let the arbitrator decide questions
of arbitrability”.

UK: Azov Shipping Co. vs. Baltic Shipping Co. [1999] 2 Lloyd’s Rep. 159, 161 (H.Ct. (Eng.) Comm’l
Ct. 1999) “Under s. 30 of the Arbitration Act, 1996 an arbitral tribunal is given power to rule on its own
substantive jurisdiction, and in particular whether there is a valid arbitration agreement, unless the
parties agree otherwise”. (Setting aside an award where a party to the dispute was not a party to the
agreement.) N.b., however, the Azov Court also suggested that in circumstances where motions to
set aside awards require substantial, costly relitigation of the issues, it might be advisable to seek
judicial review of the scope of the arbitration agreement first, before commencing the arbitration itself.

Ressalvas à aplicação do kompetenz-kompetenz:

Bridas S.A.P.I.C. vs. Government of Turkmenistan, 345 F.3d 347 (5th Cir 2003). The Court of Appeal
for the Fifth Circuit held that an arbitration agreement could be enforced against the Government of
Turkmenistan, despite the fact that it was not a party. Sobre tem a ver: Timothy G. Nelson. Bridas vs.
Government of Turkmenistan: US Courts Uphold an Arbitrator’s Power to Hold a Foreign Sovereign
Liable for the Acts of its State-Owned Enterprises, 24 ASA Bulletin 3, 284 (2006).

Fiat SpA vs. Ministry of Fin. e Planning, n. 88 CIV. 6639 (SWK), 1989 U.S. Dist. LEXIS 11995, at *14
(S.D.NY. oct. 11, 1989) (“In this case, the arbitration proceeding was not the proper forum for
deciding whether an arbitrator may afford relief against a nonsignatory who is not covered by an
arbitration agreement. The proper forum would have been before this Court on a motion to compel
arbitration.”) (holding that the third member of a counter-trade program was not liable for breach of
contract by the second member (despite the fact that the second member often acted on both their
behalf) because the arbitration clause was contained in an agreement that only the first and second
member of the program signed). Sobre as ressalvas ver: Timothy G. Nelson. Into orbit: 50 years of
global arbitration under the New York Convention. RArb 18/73 ( DTR 2008\884 ) . Global Gold
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Mining., LLC vs. Robinson, 533 F. Supp. 2d 442, 444-48 (S.D.N.Y. 2008) (discussing the court’s
power to hear claims that a particular dispute should be submitted to arbitration, notwithstanding the
ICC’s determination that there is no prima facie evidence of an agreement to arbitrate).

43 Manuel Pereira Barrocas. Op. cit., n. 286, p. 245.

Referido princípio tem tido acolhida em nosso Judiciário, merecendo destaque os seguintes julgados:

“Processual civil. Recurso especial. Cláusula arbitral. Lei de Arbitragem. Aplicação imediata. Extinção
do processo sem julgamento de mérito. Contrato internacional. Protocolo de Genebra de 1923.

Com a alteração do art. 267, VII, do CPC ( LGL 1973\5 ) pela Lei de Arbitragem, a pactuação tanto
do compromisso como da cláusula arbitral passou a ser considerada hipótese de extinção do
processo sem julgamento do mérito.

Impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito se, quando invocada a existência de
cláusula arbitral, já vigorava a Lei de Arbitragem, ainda que o contrato tenha sido celebrado em data
anterior à sua vigência, pois, as normas processuais têm aplicação imediata.

Pelo Protocolo de Genebra de 1923, subscrito pelo Brasil, a eleição de compromisso ou cláusula
arbitral imprime às partes contratantes a obrigação de submeter eventuais conflitos à arbitragem,
ficando afastada a solução judicial.

Nos contratos internacionais, devem prevalecer os princípios gerais de direito internacional em
detrimento da normatização específica de cada país, o que justifica a análise da cláusula arbitral sob
a ótica do Protocolo de Genebra de 1923. Precedentes. Recurso especial parcialmente conhecido e
improvido” (STJ, REsp 712.566/RJ, 3.ª T., v.u., j. 18.08.2005, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
05.09.2005).

“Agravo (§ 1.º do art. 557 do CPC ( LGL 1973\5 ) ) em agravo de instrumento. convenção de
arbitragem. Autonomia da cláusula compromissória. Competência do árbitro ou tribunal para decidir
arguição de nulidade da cláusula arbitral. Aplicação do princípio da competência-competência (
kompetenz-kompetenz). impossibilidade de análise prévia da questão pelo Poder Judiciário. Recurso
conhecido e improvido.

O árbitro ou Tribunal arbitral detém a prerrogativa de decidir a respeito da sua própria competência,
por força do princípio kompetenz kompetenz adotado em nosso ordenamento jurídico.

A ratificação da Convenção de Nova Iorque pelo Brasil não derrogou o princípio
kompetenz-kompetenz previsto no art. 8.º da Lei 9.307/1996” (TJSC, AgIn 6.748/SC, Câmara Civil
Especial, rel. Desembargador Substituto Carlos Alberto Civinski, j. 25.09.2009).

“Prestação de serviços – Ação anulatória de negócios jurídicos, fundada em vício de consentimento
– Estipulação de cláusula compromissória submetendo os conflitos entre as partes contratantes ao
juízo arbitral – Exegese do art. 8.º da Lei 9.307/1996 – Autonomia da cláusula compromissória –
Satisfação dos requisitos de validade dos negócios jurídicos em geral – Contratos entre dois
laboratórios, que versam sobre direitos disponíveis, relativos à prestação de serviços profissionais no
ramo de análises clínicas – Competência do árbitro ou tribunal para decidir arguição de nulidade da
cláusula arbitral ou do negócio jurídico que lhe é subjacente – Impossibilidade de análise da questão
antes da instituição da arbitragem – Princípio competência-competência (kompetenz-kompetenz) não
derrogado pela ratificação tardia da Convenção de Nova Iorque – Inexistência de violação do
princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição – Possibilidade de exame posterior da
validade da sentença arbitral pelo Judiciário – Ação extinta, com fundamento no art. 267, VII, do CPC
( LGL 1973\5 ) ” (TJSP, Ap 9123498682009826/SP, 36.ª Câm. de Direito Privado, v.u., j. 30.06.2011,
rel. Desembargador Edgard Rosa, DJE 06.07.2011).

44 “Art. 32. É nula a sentença arbitral se:

I – for nulo o compromisso;

II – emanou de quem não podia ser árbitro;

III – não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei.”
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“Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral:

I – o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio;

II – os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito,
mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por equidade;

III – o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e
estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e

IV – a data e o lugar em que foi proferida.”

45 Para análise da súmula vinculante como texto normativo que deve ser interpretado, ver: Georges
Abboud. Súmula vinculante versus precedentes: notas para evitar alguns enganos. RePro 165,
passim.

46 Georges Abboud. Jurisdição… cit., n. 3.3, p. 179 et seq; n. 7.3, p. 394 et seq e n. 6.5, p. 377 et
seq.

47 Nesse sentido, merece transcrição a opinião de Eduardo Talamini sobre a questão, verbis:

“A questão a resolver é outra. Trata-se de saber quando o Judiciário, no exercício do controle da
arbitragem, tem de aplicar uma súmula vinculante o que indiretamente significará essa estar
influenciando a arbitragem. Repercutindo nos destinos do processo arbitral.

O árbitro é soberano no julgamento do mérito, de modo que lhe é irrelevante a orientação do
Judiciário acerca do tema (Lei 9.307/1996, art. 18). Então, quanto às matérias do mérito do processo
arbitral, a súmula não vincula o árbitro. E não caberá nenhum controle judicial da sua atuação.
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