
VIII SEPE- Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão 
do CERES-UFRN

Período-15 a 17/05/2017
Local- Caicó/UFRN/CERES

Inscrições e informações
sepeceres2017@gmail.com

 

Arbitragem como meio alternativo de solução de conflitos: análise dos benefícios 

trazidos para o sistema jurídico 

Ângela Samara de Araújo
1
 

Lidianne Araújo Aleixo de Carvalho
2
 

 

RESUMO  

A evolução social trouxe um maior esclarecimento do cidadão em face dos seus direitos, o 

que refletiu na esfera judicial, na medida em que fez crescer o número de demandas perante o 

Poder Judiciário. Fato esse que provocou um retardamento na resolução dos conflitos, haja 

vista que o referido sistema possui um procedimento formal, no que se refere à prática dos 

atos processuais. Diante disso, formas alternativas de resolução de conflito extrajudiciais 

foram criadas com o objetivo de acelerar os resultados, dentre eles podem ser citados: a 

conciliação, mediação, arbitragem e os Juizados Especiais. A arbitragem, regulada pela lei 

9.307/1996, é uma das formas de resolução de conflito em que as partes envolvidas escolhem 

quem irá solucionar, poderá ser um árbitro ou um colegiado arbitral, esses não necessitam ser 

graduados em direito e sua decisão produzirá os mesmos efeitos das decisões proferidas pelos 

Órgãos do Poder Judiciário. A convenção de arbitragem pode dar-se de duas maneiras, sendo 

uma delas a cláusula compromissória, em que as partes convencionam a arbitragem antes 

mesmo da ocorrência do conflito, e a outra seria o compromisso arbitral, onde as partes 

escolhem pela arbitragem para a resolução após o início do conflito e regulam as formas que 

esta se dará. Vale destacar que o juiz não poderá reconhecer de ofício a convenção arbitral, 

cabe ao réu informar a existência dessa convenção, pois se não o faz está aceitando a 
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jurisdição estatal no lugar da arbitragem. Dessa forma, inúmeros são os benefícios trazidos 

pela arbitragem, como a celeridade na resolução dos litígios, como também uma resposta mais 

adequada para esta quando a matéria exigir maior conhecimento técnico.  
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