
25 de julho de 2022.

Nota Técnica nº 01

Projeto de Lei nº 3.293/2021, que altera a Lei de Arbitragem (Lei nº
9.307/96)

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraíba, por sua Comissão de

Conciliação, Mediação e Arbitragem, vem, por meio desta Nota se posicionar

contrária ao Projeto de Lei nº 3.293/2021 que visa alterar a Lei nº 9.307/1996, a

lei de Arbitragem.

A ARBITRAGEM é um meio adequado ou alternativo de solução de

controvérsias, heterocompositivo, nas quais a solução das questões

submetidas a arbitragem, são decididas por um terceiro imparcial denominado

Árbitro Único ou Tribunal Arbitral (painel composto por três ou mais árbitros),

escolhidos pelas partes, regido por princípios constitucionais e por

procedimento próprio, visando a celeridade e a expertise das decisões, uma

vez que é possível eleger árbitros especialistas na matéria objeto de arbitragem.

Ao longo de 26 (vinte e seis) anos, a Arbitragem se consolidou em nosso país e

fora dele como instituto confiável para solução de controvérsias, com

alterações essenciais para melhor atendimento das demandas passiveis de

Arbitragem, sendo oportuno ressaltar a própria revitalização da Lei de

Arbitragem em 1995, proposta pelo então Senador Marco Maciel, que buscou

na ocasião identificar pontos que enfraqueciam o instituto, e propôs

importantes inovações, tais como a dispensa de homologação da sentença

arbitral pelo Poder Judiciário e o poder vinculante da cláusula compromissória,

através da máxima “pacta sunt servanda”, tudo visando dar autonomia e

credibilidade a este meio privado de resolução de controvérsias.



Em seguida, passados 20 (vinte) anos da reforma proposta e aprovada pelo

então Senador Marco Maciel, juntamente com a reforma do Código de

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), adveio a proposta de nova reforma da Lei

de Arbitragem, consolidada através da Lei nº 13.129/2015, que igualmente

trouxeram mudanças importantes, visando maior independência e visibilidade

ao instituto, tais como a possibilidade dos árbitros concederem tutelas de

urgência, a possibilidade de inclusão de cláusula compromissória nos estatutos

sociais das sociedades anônimas, a possibilidade do uso da arbitragem nos

contratos com a administração pública, a criação de mais uma modalidade de

carta no ordenamento processual brasileiro, qual seja, a carta arbitral, que ao

lado das demais cartas precatórias, rogatórias e de ordem, é um canal de

comunicação entre tribunais, no caso da carta arbitral, cooperação entre o

órgão arbitral e o órgão jurisdicional nacional, que é responsável por determinar

a prática ou o cumprimento de determinado ato, entre outras mudanças

significativas visando sempre a melhoria e o avanço do instituto no Brasil.

Todavia, o Projeto de Lei nº 3.293/2021, surge na contramão de todas as

conquistas acima mencionadas, pois é considerado um retrocesso quando

altera questões amplamente discutidas e regulamentadas inicialmente pela Lei

nº 9.307/1996, e posteriormente introduzidas através da Lei nº 13.129/2015,

bem como, por toda a jurisprudência já consolidada sobre o tema em nosso

país, além de importantes Convenções Internacionais acerca do instituto, como

a seguir se explica.

O referido Projeto de Lei nº 3.293/2021 prevê a limitação na atuação dos

árbitros e a retirada da confidencialidade dos procedimentos indicados pelas

partes e das sentenças proferidas no procedimento arbitral, ferindo um dos

princípios fundamentais e basilares do instituto, que é o da autonomia da
vontade das partes que implica desde a faculdade de dispor desta via

alternativa e extrajudicial de solução de controvérsias quando a lei o permite,

se tratando de direitos patrimoniais disponíveis, até às disposições

procedimentais que regerão o juízo arbitral, a exemplo da confidencialidade,
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que salvo exceção de arbitragem com a administração pública, tratando-se de

arbitragens entre particulares fica a critério destes estabelecer a

confidencialidade, questões já estão pacificadas pela legislação, doutrina e

jurisprudência.

Ao tratar de princípios ou ofensa a estes, oportuno, lembrar às palavras do

ilustre jurista Celso Antônio Bandeira de Melo que diz:

“Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo
de critério para sua exata compreensão e inteligência,
exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
harmônico... Violar um princípio é muito mais grave do que
transgredir uma norma....”1

Desta forma, o princípio da autonomia das partes é requisito “sine qua non”

para a própria existência do procedimento arbitral e ao mesmo tempo disciplina

os seus diversos aspectos, sendo oportuno ressaltar que para a Comissão das

Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) e para as

Convenções Internacionais de Arbitragem a aplicação por excelência do

princípio da autonomia da vontade é reconhecido de modo amplo,

principalmente quanto às normas que regerão o procedimento arbitral e a

escolha dos árbitros que geralmente referidas previsões traduzem-se nas

expressões, "salvo disposição em contrário das partes", "as partes
avençarão"; enfim, as legislações dão ampla autonomia às partes em

externarem sua vontade.2

Portanto, o mencionado Projeto de Lei nº 3.293/2021 será um grande

retrocesso ao Instituto da Arbitragem e colocará em risco contratos e negócios

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p .451 in
<https://www.migalhas.com.br/depeso/187502/25-anos-da-constituicao-cidada-e-os-principios-fundamentais-de-direito-
penal-e-processual-penal> Acesso em:24 julho 2022.
2SELMA, M. Ferreira Lemes. Arbitragem. Princípios Jurídicos Fundamentais, Direito brasileiro e Comparado. O
presente artigo foi publicado na "Revista de la Corte Espanhola de Arbitraje", vol. VII, 1991, p. 31 a 57, na Revista dos
Tribunais vol. 686, p. 73/89, dezembro de 1992 e na Revista de Informação Legislativa, Senado Federal vol. 115, p.
441/468, julho/setembro, 1992.

https://www.migalhas.com.br/depeso/187502/25-anos-da-constituicao-cidada-e-os-principios-fundamentais-de-direito-penal-e-processual-penal
https://www.migalhas.com.br/depeso/187502/25-anos-da-constituicao-cidada-e-os-principios-fundamentais-de-direito-penal-e-processual-penal


futuros entre nossas empresas e organismos internacionais e entre nossas

empresas ou quem se utilizar da Arbitragem, vindo a ocorrer segundo diversos

especialistas da área, a migração de arbitragens brasileiras para outros países

e a eliminação do Brasil como possível sede de arbitragens internacionais.

Pelas razões acima delineadas, a Comissão de Conciliação, Mediação e

Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraíba

recomenda o arquivamento do Projeto de Lei nº 3.293/2021.
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