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DIPr_05 -  LITÍGIOS INTERNACIONAIS 
 
 
 
1. A SOCIEDADE INTERNACIONAL E OS LITÍGIOS 
 
Nas sociedades internacionais, assim como nas sociedades internas, os sujeitos internacionais 
por vezes, entram em conflitos da mesma forma que as sociedades internas e procuram resolver 
as suas pendências ora acordando soluções, ora apelando para um terceiro para que proponha a 
solução, ou para um poder maior como o caso da ONU, ou ainda recorrendo ao esforço físico o 
que entendem injusto e contrário ao seu direito. 
 
A diferença está no grau destas soluções, não tanto no conteúdo ou no fato, o que na verdade 
diferencia é que não há efetivamente, na sociedade internacional, um Judiciário superior aos 
Estados, cujo pronunciamento possa obrigá-los a cumprir como se fosse um título executivo. 
 
Deste modo temos que os Estados procuram resolver os seus litígios, por meio de: 
negociações, mediações, conciliação, arbitragem, solução judicial, ou qualquer outro meio 
pacífico. 
 
Dentre as Soluções Pacíficas destacamos que podem ser através de: meios diplomáticos, 
jurisdicionais, políticos e os coercitivos. 
 
A. Meios Diplomáticos,  temos: negociações, serviços amistosos, bons ofícios e até a mediação 
de um outro Estado. 
 
B. Meios Jurisdicionais, temos: a Arbitragem e a solução judiciária. 
 
C. Meios Políticos, temos : apelo às instâncias políticas da ONU, como o Conselho de 
Segurança e a Assembléia Geral. 
 
D. Meios Coercitivos, que são: represálias, embargo, bloqueio pacífico, retorção e a boicotagem. 
 
Já a última opção, não podemos chamar de solução, mas sim de alternativa, é a Guerra, que 
deve ser evitada ao máximo, que é a "declaração formal de um Estado comunicando a outro e/ou 
aos demais, o estado de guerra". 
 
 
 
2. A ARBITRAGEM 
 
Procuraremos abordar a Arbitragem por ser uma das formas mais modernas para a solução de 
controvérsias, onde consiste na escolha, pelas partes, de um ou mais árbitros, terceiros 
imparciais, que através de um compromisso específico, procuram encontrar a solução para o 
conflito segundo as normas jurídicas aplicáveis. As partes reconhecem previamente tal solução 
como obrigatória. Trata-se portanto de uma via jurisdicional, mas não judiciária. 
 
O compromisso arbitral é um tratado bilateral em que os contendores descrevem o litígio em 
que estão envolvidos, apontam as regras de Direito que querem que sejam aplicáveis e designam 
o árbitro ou tribunal, já previamente consultado. 
 
A sentença arbitral é definitiva, não cabendo recurso, uma vez que o árbitro não se inscreve 
num Poder específico, como aqueles que se consagram nas ordens internas e proferida a decisão 
arbitral, a arbitragem se desfaz. 
 
 
É um meio voluntário e uma técnica de solução de conflitos e controvérsias, onde os próprios 
interessados elegem um árbitro para ajudar na solução pacífica da controvérsia. 
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Principais características ou qualidades:  

 rapidez e eficiência;  

 especialização;  

 legitimidade;  

 eficácia;  

 flexibilidade de normas e procedimentos; 

  participação e composição  

 e sigilo. 
 
O árbitro é imparcial, experiente na questão a ser discutida e tem a confiança das partes, pois 
foram estas que o escolheram. 
 
A participação das partes é fundamental para a conciliação dos interesses, prevalecendo o 
Princípio da boa fé. 
 
Existem alguns órgãos internacionais, especializados em arbitragem para solução de 
controvérsias e podemos citar como a Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris e 
ainda a mais atual como a Organização Mundial do Comércio = OMC (ou WTO) com sede em 
Genebra, (ver filme em vídeo) que substituiu o GATT. 
 
 
3. ARBITRAGEM NO BRASIL 

 

3.1. Características: 

 

A Arbitragem no Brasil passou a ser regulamentada pela Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996 
(vide cópia anexa) entrou em vigor a partir de 23/setembro/1996.  Pode ser conseguida no 
endereço da Internet http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L9307.htm 
 
O juízo arbitral só se aplica às questões suscetíveis de serem transacionadas, ou seja, que 
envolvam direitos patrimoniais negociáveis. 
 
Não pode ser utilizada para matéria de: Direito de Família, Direito Penal, Falimentar e 
Previdenciário. 
 
A lei prevê que se a parte vencida se recusar a cumprir a sentença arbitral , poderá ser objeto 

de processo de execução no Judiciário. 
 
O Poder Judiciário tem sido importante colaborador para a implantação da Arbitragem no Brasil, 
principalmente depois do resultado do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da 
Constitucionalidade da Lei 9.307, em relação aos seus artigos 6º e 7º. 
 
Está sendo utilizada também para as causas trabalhistas, civis e também sobre concessão e 

privatização, desde que as partes concordem. 
 
Para a utilização em questões envolvendo direito do consumidor, ainda não é pacífica a sua 
utilização. O consumidor é a parte mais fraca, precisa ser assistido e de difícil neutralidade . 
 
A Arbitragem para poder ser utilizada, é preciso que as partes indiquem no texto do contrato, 
como uma cláusula específica, a sua vontade de escolha de uma Câmara de Arbitragem, para a 
solução dos possíveis conflitos. 
 
Apesar de bem recente, já temos instituições que procuraram se especializar, para poderem 
prestar este tipo de serviço, funcionando de forma exemplar e podemos citar, entre outras: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM - ABAR 
Praça João Mendes , 62, 15º andar, conjunto 1501, São Paulo 
tel. 606-5600 - fax 605-9769  
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CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE SÃO PAULO 
Av.  Paulista , 1313 , 13º andar, São Paulo 
telefax (011) 284-5721 
 
CÂMARA BRASILEIRA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 
Praça Barão do Rio Branco 19 (largo do Rosário) Centro SP 
Tel. Fax 353-1466 / 259-0565 / 232-0493          www.arbitro-juiz.org.br 
 
INSTITUTO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO BRASIL 
Rua Padre Ibrahim, 203 – São Paulo 
Fone fax 3083.3241 / 5641-6083 
 
AMESCO – Arbitragem e Mediação 
Rua Serra de Botucatu, n° 1408 – Tatuapé – São Paulo 
Tel. 2295-0063 / 2294-5796 
WWW.amesco.com.br 
 
CAMARA DE MEDICAÇÃO E ARBITRAGEM DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO 

PAULO – I.A.S.P. 
Rua Libero Badaró, n° 377 – 26° andar 
Tel. 3106-8015 
IASP@iasp.org.br 
  
E muitas outras câmaras existentes. 
 
 
No entanto, para que tenha possibilidade de resolução das controvérsias por um dos órgãos 
citados e obrigatório que seja indicado no texto do contrato,  uma cláusula específica, como a 
que transcrevemos a seguir: 
 
"Todas as disputas oriundas em conexão com o presente contrato deverão ser finalmente 
decididas sob as regras de Conciliação e Arbitragem da ________________________, por um ou 
mais árbitros indicados de acordo com as mencionadas regras".  
 
 
 
3.2. Comentários sobre a Lei 9.307/96 
 
1. - A Lei 9.307, em vigor desde 23 de setembro de 1996, trouxe mudanças significativas ao 
instituto da arbitragem, revogando os artigos 1.037 a 1.048 do Código Civil Brasileiro e os artigos 
1.072 a 1.102 do Código de Processo Civil. 
 
2. - Embora tal instituto não seja amplamente utilizado no Brasil, a sanção desta nova lei já dá 
indícios de que a arbitragem pode começar a ganhar maior dimensão no País. 
 
3. - O instituto da arbitragem permite a solução de controvérsias fora do âmbito judicial, sendo 
aplicado com a finalidade de dirimir litígios relativos apenas a direitos patrimoniais disponíveis. 
 
4. - Pode-se dizer que a arbitragem apresenta várias vantagens em relação ao procedimento 
judicial: é mais célere, sigiloso e proporciona às partes a possibilidade de elegerem árbitros 
especializados para a solução do caso. 
 
5. - A convenção de arbitragem, como disposto na nova lei, é composta pela cláusula 

compromissória e pelo compromisso arbitral. 
 
6. - A cláusula compromissória é a convenção por meio da qual as partes em um contrato 
comprometem-se a submeter suas controvérsias ao instituto da arbitragem, sendo tal cláusula 
autônoma em relação ao contrato, de sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a 
nulidade da cláusula compromissória. 
 

http://www.amesco.com.br/
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7. - Ocorrendo o litígio entre as partes que previamente haviam estipulado a cláusula arbitral no 
contrato, haverá necessidade de se formar o compromisso arbitral. O compromisso arbitral 
pode ser judicial (por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal) ou extrajudicial (um escrito 
particular assinado por duas testemunhas ou por instrumento público), devendo dispor o nome , 
profissão, estado civil e domicílio das partes e do(s) árbitro(s), a matéria que será objeto da 
arbitragem e o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 
 
8. - Em síntese, as principais alterações da nova lei de arbitragem são: 
 
A. todo contrato que contenha cláusula compromissória obrigará às partes a firmar o 
compromisso arbitral. Trata-se de obrigação de fazer passível de execução específica; 
 
B. as cláusulas compromissórias podem determinar que a arbitragem seja instruída e processada 
segundo as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada; 
 
C. em caso de resistência de uma das partes em firmar o compromisso arbitral, serão as partes 
intimadas a comparecer em juízo, sendo que a sentença do juiz valerá como compromisso 
arbitral; 
 
D. considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro; 
 
E. a sentença arbitral produz, entre as partes, os mesmos efeitos da sentença proferida pelo 
Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. Nota-se que com a vigência da 
nova lei de arbitragem a sentença arbitral não está mais sujeita a recurso ou a homologação pelo 
Poder Judiciário; 
 
F. a execução de sentenças arbitrais proferidas no exterior sujeita-se unicamente à homologação 
do STF. Desta maneira, não há mais necessidade da homologação pela corte judiciária local; 
 
G. quanto à citação, não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação de 
citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem ou 
da lei processual do país onde se realizou a arbitragem (ex.: citação postal). 
 
9. - Com este novo contexto, é possível que o instituto da arbitragem no Brasil passe a ser 
utilizado com maior freqüência como forma alternativa de solução de litígios. 
 
 

3.3. Apesar de não ser obrigatório um padrão de redação de cláusulas arbitrais, podem 

mostrar uma idéia da forma que a mesma pode ter, se Expedita e se por Conselho Arbitral?  
 
Veja-se uma redação adequada para a Cláusula Expedita – “Árbitro Único”:  
“Qualquer divergência oriunda deste contrato será resolvida por arbitragem, constituindo-se o 
juízo arbitral por árbitro único,  nomeado de comum acordo pelas partes”  
 
Eis um  exemplo de cláusula por Conselho Arbitral – Mais que um árbitro (sempre em número 
ímpar):  
 
 “Qualquer divergência oriunda deste contrato será resolvida por arbitragem, constituindo-se o 
tribunal arbitral de três árbitros, devendo cada parte nomear um de sua confiança e, estes, o 
terceiro”. 
 
A arbitragem terá sede em São Paulo, Capital e obedecerá as normas estabelecidas no 
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem do (nome da entidade), cujas 
disposições integram o presente contrato. 
 
A parte que der início a arbitragem deverá notificar a outra desta intenção, indicando o nome do 
árbitro e o objeto de litígio, ficando a outra parte com prazo de 15 (quinze) dias para designar o 
seu árbitro.  
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Atenção:  
a)   O texto poderá contemplar outro local físico para a arbitragem. Todavia, as partes deverão 
levar em conta as dificuldades e os custos envolvidos;  
b)   o idioma ou idiomas oficiais a serem usados durante o procedimento arbitral (nos casos de 
contratos internacionais)  
c)   referência a possíveis leis (ainda no caso de contratos internacionais). Assim, o texto poderá 
indicar: 
 
 “A controvérsia, diferença ou reclamação será resolvida de acordo com a lei....”  
 
d)   cláusula de multa, caso uma das partes vier a impedir a constituição da arbitragem. Nesse 
caso poderá fazer parte do texto:  “A parte que, por qualquer meio, impedir a constituição da 
arbitragem ou forçar a outra parte propor a ação judicial prevista no art. 7º. da Lei de Arbitragem 
(Lei 9307/96), incorrerá na multa equivalente a (de 5% a 10%) do valor total do contrato.” 
 
 
 
3.4. Que forma poderia vir a ter o documento a ser preparado quando, no contrato não 

exista cláusula arbitral? 
 
As partes poderão redigir e assinar um documento com a seguinte forma:  
 
“.......(identificação e qualificação das partes)................., por este instrumento e na melhor forma 
de direito acordam em resolver definitivamente a controvérsia a seguir descriminada por 
arbitragem, de conformidade com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e 
Arbitragem de (nome da Câmara)”. 
 
......(descrição clara e sucinta da controvérsia).................................................................................   
O juízo arbitral (ou tribunal de árbitros) será composto de ....(um ou três) árbitros. 
 
 
A arbitragem terá lugar em ...(local).... O compromisso arbitral será firmado no prazo de ...... dias 
a contar desta data.  A parte que por qualquer motivo impedir ou dificultar a constituição da 
arbitragem obrigando a propositura de ação judicial nos termos do art. 7º. da Lei de Arbitragem 
(Lei no. 9307/96, incidirá na multa de ....(especificar a multa)... sobre o valor total do contrato.” 
 
 
3.5 – Pode-se utilizar a mediação e arbitragem, mesmo quando não houver cláusula 

arbitral. 
 
Para isto é necessário que se faça um documento a parte, no qual se refira ao contrato em tela, 
devidamente assinado pelas partes envolvidas. 
 
 
 
4 - A ARBITRAGEM  
 
4.1. A Arbitragem Comercial Internacional 

 
A arbitragem é um acordo de vontades através do qual as partes elegem árbitros privados para 
dirimir eventuais conflitos decorrentes de um contrato, desde que tais conflitos se refiram a 
direitos patrimoniais. Em outras palavras, a arbitragem representa uma das formas de aplicação 
da autonomia da vontade nos contratos internacionais, uma vez que optando pela inserção da 
mesma num contrato internacional, as partes voluntariamente remetem uma eventual lide à 
jurisdição privada que julgará a disputa. 
 
Antes, porém, de iniciarmos o estudo da arbitragem comercial internacional do Brasil, é 
imprescindível deixar claro que a arbitragem internacional não é necessariamente aquela que tem 
lugar no estrangeiro, mas sim aquela cujas partes são residentes e domiciliadas em países 
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distintos. Assim, será internacional uma arbitragem ocorrida no Brasil entres partes holandesas e 
brasileiras, ainda que a sentença arbitral resultante de tal procedimento seja considerada pelo 
direito interno uma sentença arbitral nacional. 
 
Apesar de poder ser, em alguns casos, onerosa, a arbitragem oferece as seguintes vantagens: 
 
A. celeridade; 

B. garantia de sigilo; 

C. decisões técnicas com responsabilidade (faz-se mister ressaltar que, no direito interno, 
embora os peritos ou assistentes técnicos sejam os responsáveis pela elaboração dos respectivos 
laudos, é ao juiz que caberá a decisão final, optando por este ou aquele laudo); 
D. possibilita decisões sem vínculo com qualquer ordenamento jurídico (princípios gerais do 
direito ou nova lex mercatoria); e 
E. propicia clima de conciliação. 
 
Dentre as controvérsias relacionadas à arbitragem comercial internacional no Brasil (cite-se a 
questão da dupla homologação, quando a arbitragem não é entre partes residentes no Brasil e em 
outros países signatários da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial 
Internacional, a Convenção do Panamá de 1975), a mais relevante delas refere-se à necessidade 
ou não do compromisso para a instauração do juízo arbitral. 
 
Segundo as regras do Código Civil (art. 1.037 a 1.048) e do Código Processual Civil (art. 1.072 a 
1.102) brasileiros, a cláusula arbitral não tem o condão de, por si só, levar as partes à arbitragem 
nela prevista, incorporando tão-somente a obrigação das partes de celebrarem o chamado 
compromisso arbitral, uma vez o litígio já existente. 
 
Trata-se, portanto, de mera relação obrigacional, cujo descumprimento daria à outra parte 
contratante unicamente o direito de pleitear uma indenização por perdas e danos. 
 
Conforme a legislação brasileira, as partes contratantes só estariam vinculadas ao procedimento 
arbitral após a celebração do compromisso arbitral. No entanto, ocorre na prática que, como tal 
instrumento só pode ser celebrado depois da superveniência do litígio, o compromisso arbitral 
nunca é efetivamente formalizado. 
 
Note-se, contudo, que apesar do entendimento acima descrito ter sido a posição da jurisprudência 
brasileira por longos anos, o Superior Tribunal de Justiça, embasado no Protocolo de Genebra 
sobre Cláusula Arbitral, de 24 de setembro de 1923, ratificado pelo Brasil em 1932, e pressionado 
pela opinião da doutrina, proferiu em 24 de abril de 1990 decisão inédita relativa à matéria que 
acabou por se tornar um marco da arbitragem comercial internacional no Brasil (Resp nº 616 - RJ 
- 8900098535 - LEX, JSTF e TRF, vol. 18, pág. 109). 
 
Segundo tal decisão, tratando-se de arbitragens comerciais internacionais entre pessoas 
residentes no Brasil e pessoas residentes em país signatário do Protocolo de Genebra de 1923, a 
cláusula arbitral teria poderes suficientes para instituir o juízo arbitral, independentemente da 
formalização anterior de um compromisso arbitral. 
 
 
Embora inexista jurisprudência neste sentido em relação à Convenção Interamericana sobre 
Arbitragem Comercial Internacional de 1975 (Convenção do Panamá), pois recentemente 
ratificada pelo Brasil (Decreto n°. 1.902, de 9 de de maio de 1996), é possível se inferir, por 
analogia, que tal decisão igualmente se aplica aos países signatários desta, já que o artigo 1° da 
Convenção estabelece que “(É) válido o acordo das partes em virtude do qual se obrigam a 
submeter a decisão arbitral as divergências que possam surgir ou que hajam surgido entre elas 
em relação a um negócio de natureza mercantil”. 
 
 
Conseqüentemente, pode-se dizer que hoje existem no Brasil três sistemas distintos relativos a 

arbitragem: 
A. aquele relativo aos países que ratificaram Protocolo de Genebra de 1923; 
B. aquele relativo aos países que ratificaram a Convenção do Panamá de 1975;e 
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C. aquele relativo aos demais países. 
 
 Não se pode esquecer, no entanto, que recentemente foi promulgada uma nova lei sobre 
arbitragem, (Lei 9.307 de 23/09/96) Embora a nova lei pareça finalmente ter colocado fim à 
problemática da dupla homologação (art.35), bem como ter garantido que a sentença arbitral 
constitui título executivo extrajudicial, podendo ser diretamente executada quando proferida no 
Brasil (art. 31) e ter reconhecido, implicitamente, que a convenção arbitral (conforme definida 
pelo art. 3°) é válida segundo a lei à qual as partes a submeteram (art. 38, II), ainda não parece 
ter ficado cristalina a questão dos efeitos da cláusula arbitral. 
 
 
  Embora seja sabido que, ao se modificar a regulamentação sobre arbitragem, a 
intenção do legislador tenha sido a de conferir à cláusula arbitral os mesmos efeitos do 
compromisso arbitral, a lei foi muito infeliz em sua redação, sendo necessário recorrer-se a regras 
de hermenêutica para se chegar a esta conclusão. Neste sentido, seria prudente aguardar o 
posicionamento oficial dos principais especialistas na matéria, bem como a confirmação desta 
posição pela jurisprudência, quanto a referida equivalência. 
 
 
  Como se isto não bastasse, mesmo que se entenda que realmente a cláusula 
arbitral tem poderes suficientes para levar as partes à arbitragem, estabelece a nova lei, regras 
distintas para as arbitragens institucionais e as arbitragens “ad hoc” (aquela em que as próprias 
partes estabelecem as regras procedimentais da arbitragem, não recorrendo a nenhuma 
instituição especializada). Conseqüência disto é que, ainda que se tenha resolvido a questão dos 
efeitos da cláusula arbitral com relação à arbitragem institucional, continua existindo 3 sistemas 
distintos para as arbitragens “ad hoc”, ou seja, o sistema da nova lei, o sistema do Protocolo de 
Genebra e o sistema da Convenção do Panamá. 
 
 
4.2. A Arbitragem Internacional – WTO ou OMC 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMERCIO (WORLD TRADE ORGANIZATION) 
154, Rue de Lausanne   CH 1211 Genebra 21 Suiza 
tel. (41 22) 739-5019 ou 739-5105  fax  (41 22) 739-5458 e 739-5792 - http:/www.unicc.org/wto 
 

 

5. APLICABILIDADES 

A arbitragem é um meio de solução de controvérsias por juizes privados, livremente 

escolhidos pelas partes. 

As cláusulas arbitrais inseridas nos grandes contratos, no entanto, costumam estabelecer que o 
julgamento deva se realizar no exterior. Ainda que a disputa seja entre empresas nacionais sobre 
um acordo celebrado no Brasil e que deveria ser cumprido aqui mesmo. Essa história, no entanto, 
já começa a mudar, em parte sob a influência da iminente posição do Supremo Tribunal Federal 
(STF) favorável à prática da arbitragem, cinco anos após a Lei de Arbitragem (no. 9207/96) entrar 
em vigor. 

 

A subsidiária brasileira da Enron, multinacional do setor de energia, que em seus contratos tem a 
política de prever a arbitragem, já prefere realizá-la no Brasil, se o negócio girar em torno de até 
US$ 1 milhão. "Se a execução do contrato tem de ser feita no Brasil, é melhor que a sentença 
arbitral seja dada no País", diz o diretor jurídico adjunto da Enron, Sami Arap Sobrinho. Nos 
contratos mais vultosos a preferência ainda é por um país estrangeiro. "É preciso examinar caso a 
caso as condições dos contratos. Em compra e venda de energia, por exemplo, de valores 
menores, convém fazer a arbitragem no Brasil", afirma A Gazeta Mercantil em 04/07/2001. 
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Os investidores estrangeiros estão mais seguros em realizar a arbitragem no Brasil. "Em 
determinadas situações, não há diferença entre fazer o julgamento aqui, em Nova Iorque ou 

em Paris; há árbitros qualificados, regras internacionais qu8e podem ser aplicadas e a garantia 
de que as sentenças serão aceitas depois pelo judiciário, se preciso", diz o advogado Paulo Borba 
Casella, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). 

A intervenção do STF apenas se torna necessária se o perdedor da arbitragem se negar a 
cumprir a decisão. 

A nova economia também aderiu à arbitragem. Em muitos contratos de fornecimento de 

conteúdo para sites aparecem cláusulas arbitrais. A idéia é não deixar nas mãos do judiciário 

questões muito técnicas. 

Pode-se concluir que: A arbitragem tem vantagens, mas se deve considerar o custo em cada 
caso, antes de decidir pelo mecanismo. Dentre estas vantagens, destacam-se a rapidez e o 

sigilo. 
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