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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento intenso do comércio e das telecomunicações no final do século 

XX, a arbitragem eletrônica passou a ganhar espaço no cenário da arbitragem 

internacional. Entretanto, muitos são os desafios que aquela deverá superar para alcançar 

o nível de popularidade do processo arbitral convencional. O objetivo deste estudo é 

explicar quais são esses desafios e fornecer subsídios jurídicos para que os mesmos sejam 

superados. Com isso, faz-se-á primeiramente uma explanação dos fundamentos da 

arbitragem internacional, tratando da evolução história deste método de resolução de 

conflitos, dos principais institutos arbitrais, das principais leis aplicáveis e das principais 

modalidades de arbitragem. Após isso, a temática da arbitragem eletrônica será 

aprofundada. Posteriormente, chega-se ao cerne deste trabalho, onde onde se discutirá 

acerca dos principais desafios da arbitragem eletrônica no âmbito internacional, quais 

sejam: a definição da lex arbitri e do local de arbitragem, a aplicação da Convenção de 

Nova York, a segurança jurídica do processo arbitral eletrônico e a aplicação da lex 

informatica na arbitragem eletrônica. Desta pesquisa, concluí-se que os desafios do 

processo arbitral online, apesar de grandes, são plenamente superáveis, não sendo 

necessário mudanças drásticas na forma de como o processo arbitral ocorre, 

principalmente no que concerne à execução das sentenças arbitrais. 

 

Palavras-chave: Arbitragem eletrônica; Arbitragem internacional; Comércio Internacional 



 

 

ABSTRACT 

 

With the intense development of trade and telecommunications in the late twentieth 

century, electronic arbitration began to gain ground in the international arbitration scene. 

However, there are many challenges that this kind of arbitration must overcome in order 

to reach the level of popularity of conventional arbitration. The aim of this study is to 

explain what these challenges are. First, we will explain the fundamental aspects of 

international arbitration, dealing with the evolution history of the technique of conflict 

resolution, the main arbitration institutes, the main laws and the main methods of 

arbitration. After that, the theme of electronic arbitration shall be deepened. Later, we will 

be discuss the main challenges of electronic arbitration at the international level, namely: 

the definition of lex arbitri and the place of arbitration, the application of the New York 

Convention, the legal security of electronic arbitration and the application of lex 

informatics in electronic arbitration. In this research, we concluded that the challenges of 

online arbitration, though large, are fully surmountable, not requiring drastic changes in 

how the arbitration process takes place, especially as regards to the enforcement of 

arbitral awards. 

 

Keywords: Online arbitration; International Arbitration; International Trade 
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1. INTRODUÇÃO 

 As relações econômicas, por terem origem nas relações sociais, estão, como estas, 

em constante evolução. As mudanças relacionadas à Economia alcançaram um novo 

patamar com a intensificação do fenômeno da Globalização.  

 Com isso, a partir do final do século XX, mudanças vertiginosas provocadas pelo 

avanço da ciência da computação modificam constantemente as relações humanas. Novas 

tecnologias são criadas a cada momento, revolucionando, deste modo, a economia global.  

 Neste jaez, diversos são os conflitos que surgem, sendo estes atinentes as mais 

diversas áreas jurídicas. A imensa maioria desses conflitos são resolvidos por meio do 

que os processualistas chamam de jurisdição estatal. Nesta, o Estado fica responsável por 

solucionar o conflito entre os integrantes da sociedade, desenvolvendo os meios sobre os 

quais se decidirão o direito presente em cada conflito e os meios necessários à plena 

efetivação daquele. 

 Este meio de resolução de conflitos, entretanto, possui diversas falhas, 

principalmente quando se considera a questão da judicialização excessiva, problema 

extremamente atual no contexto moderno dos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo. 

Logo, dada a ineficiência da jurisdição estatal em resolver este problema, novos métodos 

de resolução de conflitos surgiram. Estes são chamados de métodos alternativas de 

resolução de disputas (ADR, sigla em inglês).  

 Dentre esses métodos, a que é mais utilizada no âmbito do comércio internacional 

é a arbitragem. Trata-se esta de um meio heterocompositivo de resolução de disputas, ou 

seja, do tratamento do conflito com a utilização de um facilitador imparcial. Tem-se, aqui, 

a figura do árbitro. 

 O grande desenvolvimento da arbitragem internacional somente foi possível com 

o progresso tecnológico dos meios de transporte e de comunicação e com o avanço da 

globalização. Estes fatos permitiram o surgimento de um intenso comércio entre os 

países. Naturalmente, com a evolução deste, irromperam as primeiras disputas mercantis 

relevantes para o mercado internacional. 

 Dessa forma, foi necessária a adoção de um mecanismo de resolução de disputas 

que permitisse uma rápida e sigilosa forma de tratar adequadamente o conflito. Nesta 

conjuntura, a arbitragem internacional passou a ter um grande crescimento. 
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 Conforme pode-se perceber, o desenvolvimento da arbitragem internacional 

aconteceu de forma coligada com o avanço tecnológico e com a evolução do comércio 

internacional. 

 A partir do final do século XX, com o florescimento da tecnologia da informação, 

melhor ilustrada pela popularização da internet, cresceram as possibilidades de se realizar 

o processo arbitral. Surgiu, então, a arbitragem eletrônica.  

 Não se trata o processo arbitral eletrônico de uma novo método de tratamento 

adequado de conflitos, como a mediação, a conciliação ou a própria arbitragem, mas sim 

de uma nova maneira de se realizar o processo arbitral, ou seja, utilizando-se da rede 

mundial de computador para produzir provas, realizar audiências e, mais notadamente, 

proferir sentenças. 

 Apesar das diversas possibilidades que passaram a existir com o surgimento da 

arbitragem eletrônica no âmbito internacional, como a maior popularização da utilização 

daquele método de resolução de conflitos por consumidores de produtos importados, 

diversos são os desafios que o processo arbitral eletrônico precisará superar para que 

possa alcançar a popularidade que a arbitragem internacional comum possui no âmbito do 

comércio internacional. 

 A fim de se aprofundar na temática dos desafios a serem enfrentados pela 

arbitragem eletrônica no âmbito mundial, faz-se necessária a utilização de um arcabouço 

doutrinário que fundamenta a própria arbitragem internacional, quais sejam: obras 

jurídicas sobre arbitragem internacional dos mais renomados juristas, como Gary Born, 

Margaret L. Moses, William Ury, Jacob Dollinger, Paulo Henrique Gonçalves Portela, 

dentre outros. Afinal, apesar da arbitragem eletrônica na seara internacional ser 

relativamente nova, ela ainda é somente uma modalidade de processo arbitral comum.  

 Além disso, far-se-á consultas à legislação constitucional e infra-constitucional do 

Brasil e de outros países, de modo a melhor categorizar o tipo de responsabilidade desses 

aplicativos, tais como: Código Processual Civil brasileiro, Constituição da República 

Federativa do Brasil, Information Technology Act, da Índia, Lei-Modelo de Arbitragem da 

Organização das Nações Unidas, Convenção de Nova York para Execução de Sentenças 

Arbitrais Estrangeiras, dentre outros códigos. 
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 Utilizar-se-à, também, de jurisprudência sobre arbitragem internacional e sobre 

arbitragem eletrônica, obtidas das principais cortes nacionais e internacionais, como a 

Suprema Corte americana, a Suprema Corte inglesa, a Corte Permanente de Arbitragem e 

a Corte Internacional Arbitral de Londres. 

 O estudo da arbitragem internacional é de suma importância para a melhor 

compreensão dos desafios a serem enfrentados pelo processo arbitral eletrônico. Este 

assunto será tratado no capítulo dois desta monografia. Nele, analisam-se alguns aspectos 

da arbitragem internacional, quais sejam: como se deu o desenvolvimento histórico desta 

ciência, quais são os principais tipos de arbitragem internacional, quais são as principais 

cortes arbitrais do mundo e, por fim, quais são as normas aplicáveis no âmbito do 

processo arbitral internacional. 

 Dentre as questões que se pretende abordar no terceiro capítulo deste trabalho, 

destacam-se: a definição do local de um processo arbitral eletrônico, a definição de qual 

lex arbitri deverá ser aplicada no caso concreto, a aplicação da lex informatica, e caso 

aplicada, como isto ocorreria, a aplicação da Convenção de Nova York e, finalmente, a 

segurança jurídica da arbitragem eletrônica são algumas das interrogações que ainda 

pairam sobre a arbitragem eletrônica.  

 Algumas dessas questões estão interligadas, de modo que a resposta de uma 

indagação se encontra no estudo da outra. Por exemplo, um dos principais pontos da 

segurança jurídica na arbitragem eletrônica se coliga diretamente com a aplicação da 

Convenção de Nova York nas sentenças arbitrais proferidas em processos arbitrais 

eletrônicos.  

 Além disso, a própria definição da lex arbitri aplicável ao caso concreto depende 

do estabelecimento do local da arbitragem, que no processo arbitral eletrônico, pode ser 

algo extremamente complexo de se definir. 
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2. FUNDAMENTOS DA ARBITRAGEM INTERNACIONAL 

 Desde os primórdios da humanidade, diversas foram as maneiras concebidas pelo 

ser humano para resolver as suas disputas. Destas, pode-se afirmar que o método de 

resolução de conflitos mais utilizado nos principais sistemas jurídicos é o da jurisdição 

estatal. Acerca deste conceito, Grinover, Dinamarco e Cintra (2009, p. 44) asseveram: 

Na jurisdição, cuida o Estado de buscar a realização prática daquelas normas 

em caso de conflito entre pessoas – declarando, segundo o modelo contido 

nelas, qual é o preceito pertinente ao caso concreto (processo de conhecimento) 

e desenvolvendo medidas para que esse preceito seja realmente efetivado 

(processo de execução). 

 

 A jurisdição estatal passou, então, a ser o principal meio de resolução de disputas. 

Criou-se, pois, a clássica relação processual formada pelo autor, pelo réu e pelo Estado-

Juiz. 

 Todavia, nas últimas décadas, com o desenvolvimento dos meios de comunicação 

e com a chegada da pós-modernidade, percebeu-se que, em muitos casos, a jurisdição 

estatal não era o método mais eficaz na pacificação dos conflitos.  

 Com isso, ganharam força novos métodos de resolução de conflitos. Estas são as 

chamadas métodos alternativos de resolução de disputas (ADR, sigla em inglês). Dentre 

eles, pode-se citar a mediação e a arbitragem. Scavone (2014, p. 20) explica cada um 

desses métodos:  

Na conciliação, o conciliador, embora sugira a solução, não pode  impor  sua  

sugestão compulsoriamente, como se  permite  ao árbitro ou ao juiz togado. De 

outro lado, tenta que as partes aceitem suas ponderações e alternativas para a 

resolução do conflito, a qual deve ser por elas adotada espontaneamente. [...] 

Na mediação, de maneira diversa, o mediador, neutro e imparcial, apenas 

auxilia as partes a solucionar o conflito sem sugerir ou impor a solução ou, 

mesmo, interferir nos termos do acordo. [grifos no original] 

 

 Outro método de resolução de conflitos muito utilizada na seara do comércio 

internacional é a negociação. Segundo Ury e Fisher (1992, p. 6), “negotiation is a basic 

means of getting what you want from others. It is back-and-forth communication 

designed to reach an agreement…”
1
. Deste modo, tem-se que a negociação geralmente 

ocorre com duas partes que se encontram em grau de igualdade. 

 A utilização dos métodos de mediação, conciliação, arbitragem e negociação 

possui a clara vantagem de diminuir a quantidade de ações que são ajuizadas anualmente 

                                                             
1 T.L.: Negociação é um meio básico para você conseguir o que você quer de outras pessoas. É um tipo de 

comunicação volta-e-vem projetada para se chegar a um acordo. 
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na justiça brasileira. Com isso, tais métodos já são utilizados pelo ordenamento jurídico 

pátrio, principalmente nos juizados especiais, onde os valores monetários envolvidos não 

são vultosos. 

 Outro meio alternativo de resolução de disputas muito utilizado atualmente é a 

arbitragem. Trata-se de um sistema privado de adjudicação, ou seja, neste sistema, duas 

ou mais partes decidem resolver as suas disputas por meio de um árbitro que não possui o 

poder de jurisdição.  

 Scavone (2014, p. 17) conceitua arbitragem ao afirmar : 

A arbitragem pode ser definida, assim, como o meio privado e alternativo de 

solução de conflitos decorrentes de direitos  patrimoniais  e  disponíveis  por 

meio do árbitro,  normalmente  um  especialista  na  matéria  controvertida, que 

apresentará uma sentença arbitral que constitui título executivo judicial. 

 

 Apesar disso, a decisão desse árbitro é, geralmente, considerada como título 

executivo judicial.
2
 

 No âmbito internacional, tem-se que a arbitragem é largamente utilizada para 

resolver conflitos comerciais entre grandes corporações. Este fato se deve à extensa 

autonomia dada às partes no âmbito da arbitragem. 

  Nesta, as partes podem escolher o árbitro, as leis nacionais e internacionais a 

serem aplicadas, o local da arbitragem e, até mesmo, o idioma a ser utilizado. Acerca 

deste assunto, Moses (2012, p. 1) afirma: 

Arbitration thus gives the parties substantial autonomy and control over the 

process that will be used to resolve their disputes. This is particularly important 

in international commercial arbitration because parties do not want to be 

subject to the jurisdiction of the other party’s court system. 3 

 

 Com isso, tem-se que a arbitragem pode proporcionar não somente uma grande 

autonomia às grandes empresas internacionais, mas, também, um mecanismo de defesa 

contra o ajuizamento de diversas ações em cortes nacionais, o que prejudicaria, assim, de 

sobremaneira, o comércio internacional.  

 

                                                             
2
 No ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, tem-se que tanto o antigo Código de Processo Civil de 

1973, quanto o de 2015 consideram a sentença arbitral como título executivo judicial. Quanto a este último, 

observa-se o disposto no artigo 515, VII 
3 T.L.: A arbitragem dá às partes uma autonomia substancial e um controle sobre o processo que será usado 

para resolver as suas disputas. Isto é particularmente importante na arbitragem comercial internacional, pois 

as partes não desejam ser sujeitos da jurisdição do ordenamento jurídico da outra parte. 
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2.1. Desenvolvimento histórico da arbitragem internacional 

 Durante o curso da história humana, a arbitragem tem sido utilizada como forma 

de resolução de disputas, não se restringindo às disputas entre Estados, mas sendo 

utilizada também nas questões que envolvem o comércio internacional. Como bem 

afirma Born (2009, p. 20): “Just as arbitration between states has an ancient, rich history, 

so arbitration of commercial disputes can be traced to the beginning of recorded human 

society”
4
.  

 A arbitragem também era bem presente nas civilizações greco-romanas. Em 

algumas cidades-estado gregas, por exemplo, existiam dois tipos de principais de 

resolução de disputas: a arbitragem compromissória, fruto de um acordo entre as partes, e 

a arbitragem obrigatória, imposta pela Lei. (SZKLAROWSKY, 2004, p. 1)   

 Conforme preleciona Szklarowsky (2004, p. 1), “...na Grécia antiga, as soluções 

amigáveis das contendas faziam-se com muita freqüência, por meio da arbitragem, a qual 

poderia ser a compromissória e a obrigatória”. 

 No Direito Romano, especialmente nas fases das legis acciones, as partes 

possuíam a liberdade de escolher entre uma lista de centenas de pessoas o árbitro-juiz 

(iudex), que resolveria a disputa. Tratava-se, aqui, de uma arbitragem obrigatória, tendo 

esta existido “...entre as fases das ações da lei ‘legis actiones’ e do processo formulário 

‘per formulas’” (ALVES, 2012, p. 26). 

 Quanto à arbitragem convencional, oriunda de um compromisso realizado entre as 

partes, tem-se que a mesma era bem aceita pela sociedade, pois, “...no Direito Romano, a 

arbitragem voluntária e facultativa era admitida e até estimulada; sempre foi aceita e 

mesmo incentivada” (ALVES, 2012, p. 27). 

 Várias foram as civilizações em que o próprio conceito de arbitragem se imiscuíu 

com convicções religiosas. Este fato demonstra o quão inerente à natureza humana está 

enraizado o conceito de resolução de disputas.  

 Na civilização greco-romana, este conceito influenciou e foi influenciado pela 

própria mitologia grega. Acerca disso, Born (2009, p. 2) preleciona: 

The origins of international arbitration are sometimes traced, if uncertainly, to 

ancient mythology. Early instances of dispute resolution among the Greek 

                                                             
4 T.L.: Da mesma forma que a arbitragem entre estados possui uma rica e antiga história, a arbitragem de 

disputas comerciais pode ser datada da origem da história humana. 
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gods, in matters at least arguably international by then-prevailing standards, 

involved disputes between Poseidon and Helios over the ownership of Corinth 

(which was reportedly split between them by Briareus, a giant),  Athena and 

Poseidon over possession of Aegina (which was awarded to them in common 

by Zeus),  and Hera and Poseidon over ownership of Argolis (which was 

awarded entirely to Hera by Inachus, a mythical king of Argos). Egyptian 
mythology offers similar accounts of divine arbitrations, including a dispute 

between Seth and Osiris, resolved by Thoth.5 

 

 Além destas, pode-se perceber institutos da arbitragem existentes em diversas 

civilizações, incluindo na Europa medieval e na civilização islâmica. Acerca desta última, 

Szklarowsky (2004, p. 1) afirma: 

O Alcorão não desconhece a arbitragem, assim que a 4ª Surata comanda que, se 

houver disputa entre marido e mulher, estes devem-se valer de um árbitro da 
família dela ou dele. Samir El Hayek, comentando o versículo 35, diz que se 

trata de um plano excelente para ajustar as dissidências familiares.  

 

 Outro exemplo da ocorrência deste método alternativo de resolução de disputas 

ocorre na Bíblia, que, por exemplo, narra disputas resolvidas por meio da arbitragem. 

Conforme aduz Emerson (1970, p. 155):  

One of the earliest arbitrators was Solomon. In a book by Elkouri and Elkouri, 
How Arbitration Works (1960), the authors not only stated that Solomon was 

an arbitrator, but also noted that the procedure used by him was in many 

respects similar to that used by arbitrators today. An account of one of 

Solomon's arbitrations in the Old Testament is found in I Kings, chapter 3, 

verses 16-286 

 

 Além destes, pode-se, em um estudo mais abrangente, encontrar exemplos de uso 

da arbitragem em diversas outras civilizações humanas.  

 

2.2.  Tipos de arbitragem internacional 

 Da mesma maneira que os outros meios alternativos de resolução de disputas, o 

campo da arbitragem, especialmente na sua seara internacional, é extremamente fértil.  

                                                             
5 T.L.: As origens da arbitragem internacional às vezes podem ser traçadas até a mitologia antiga. Formas 

primitivas de resolução de disputas, entre os deuses gregos, em matérias com relativa conexão 

internacional, pelo menos para os padrões da época, entre os deuses Poseidon e Hélios sobre a propriedade 

de Corinto (que era supostamente dividida entre eles pelo gigante Briareus), entre Atena e Poseidon sobre a 

posse de Aegina, que foi dada a eles por Zeus, e entre Hera e Poseidon sobre o domínio de Argolis, que foi 

doada à Hera pelo rei mítico Inachus. A mitologia egípcia oferece casos similares de arbitragens divinas, 

incluindo uma disputa entre Seth e Osiris, disputa essa resolvida por Thoth 
6 T.L.: Um dos primeiros árbitros foi Salomão. Em um livro de autoria dos irmão Elkouri (Como a 

abitragem funciona [1960]), os autores não somente afirmaram que Salomão foi um árbitro, como também 

notaram que o procedimento utilizado por ele foi em muitos aspectos similar ao que é utilizado atualmente 

pelos árbitros modernos. Um testemunho de uma das arbitragens realizadas por Salomão encontra-se no 

Antigo Testamento,  I Livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16-28. 
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 Ao se analisar, por exemplo, as estatísticas de 2015 da Corte Arbitral da Câmara 

Internacional de Comércio, percebere-se que mais de 801 pedidos de arbitragem foram 

protocolizados.
7
  

 Este dado, é válido ressaltar, representa somente os fornecidos por uma única 

corte de arbitragem internacional. Conforme demonstra-se mais adiante, existem diversas 

outras cortes arbitrais em todo o mundo. 

 Esta extensa demanda não poderia causar outro fenômeno que não seja a imensa 

fertilidade no campo da arbitragem internacional, ocasionando, pois, a criação de diversas 

cortes arbitrais de abrangência internacional, cada uma com suas próprias regras, além de 

diversas formas da arbitragem internacional.  

 

2.2.1. Arbitragem institucional 

 No início do século XX, com o enorme crescimento do comércio internacional, 

especialmente no mundo pós-Primeira Guerra Mundial, surgiram as primeiras cortes 

arbitrais. Criou-se, assim, a arbitragem institucional. 

 Essa modalidade se trata da arbitragem que ocorre em uma instituição 

especializada em arbitragem internacional. Nestes casos, a corte arbitral se responsabiliza 

por todo o processo arbitral, definindo, na maioria dos casos, inclusive, os árbitros de 

cada caso. 

 Diversas são as instituições existentes ao redor do mundo que dedicam parte de 

suas atividades à arbitragem internacional. Dentre as maiores, pode-se citar: a London 

Court of International Arbitration (LCIA), em Londres, a International Chamber of 

Commerce (ICC), em Paris, e a Permanent Court of Arbitration (PCA), em Haia. 

 A utilização da arbitragem institucional possui diversas vantagens para as partes. 

 Dentre elas, pode-se citar a comodidade para estas, pois não terão que se 

preocupar com toda a organização do processo arbitral, que, dependendo do caso, pode 

ser bem complicado. Além disso, tem-se que a arbitragem institucional pode ser bem 

mais barata que os outros tipos de arbitragem.  

 Acerca das vantagens da arbitragem institucional, Moses (2012, p. 9) afirma: 

                                                             
7 Dados disponíveis em: http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-

ADR/Arbitration/Introduction-to-ICC-Arbitration/Statistics/  

http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Introduction-to-ICC-Arbitration/Statistics/
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Introduction-to-ICC-Arbitration/Statistics/
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There are advantages and disadvantages [for institutional arbitration]. With an 

institutional arbitration, the institution’s performance of important 

administrative functions is considered advantageous. It makes sure the 

arbitrators are appointed in a timely way, that the arbitration moves along in a 

reasonable manner, and that fees and expenses are paid in advance. […] 

Another advantage is that an award rendered under the auspices of a well-
known institution may have more credibility in the international community 

and the courts.8 

 

 Já foram realizadas pesquisas acerca da arbitragem institucional. Nela, percebeu-

se que este tipo de arbitragem era preferido em relação à arbitragem ad hoc. Este fato se 

deve, dentre outros motivos, à comodidade e à maior facilidade de executar a sentença 

arbitral em cortes nacionais. Neste sentido, tem-se as palavras de Brown e de Miles 

(2011, p. 383): 

A 2008 study found that institutional arbitration is generally preferred to ad hoc 

arbitration, with corporations interviewed indicating ‘that the main reason for 

using institutional arbitration was the reputation of the institutions and the 

convenience of having the case administered by a third party’.9 

 

 Outra evidente vantagem da arbitragem institucional é a segurança jurídica que 

ela proporciona. Ora, não precisando as partes definirem todas as regras do processo 

arbitral, o processo proporciona uma segurança jurídica para aquelas. 

 Em algumas destas vantagens, entretanto, jazem as desvantagens dessa 

modalidade de arbitragem internacional. Um exemplo disso é a menor liberdade para as 

partes do processo arbitral, uma vez que as partes que não escolhem se submeter às regras 

de uma corte arbitral, ganham a liberdade de decidirem sobre as regras processuais e 

materiais que elas acharem pertinentes. 

 

2.2.1.1. London Court of International Arbitration (LCIA) 

                                                             
8 T.L.: Existem vantagens e desvantagens [para a arbitragem institucional]. Com a arbitragem institucional, 

a performance de importantes funções administrativas por parte da corte arbitral é considerada vantajosa. 

Isto garante que os árbitros serão indicados de forma rápida, proporcionando, assim, maior rapidez para o 

processo como um todo, e que as despesas e taxas sejam pagas com antecedência. [...] Outra vantagem é 

que a sentença arbitral proferida sob os auspícios de uma conhecida corte arbitral possui maior 
credibilidade na comunidade internacional e nas próprias cortes nacionais. 
9 T.L.: Um estudo de 2008 descobriu que a arbitragem institucional é geralmente preferida do que a 

arbitragem ad hoc. Nesta pesquisas, as corporações entrevistadas indicaram ‘que a principal razão para 

usarem a arbitragem institucional era a reputação das cortes arbitrais e a conveniência de ter as pendências 

administrativas do caso geridas por um terceiro. 
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 A Corte Internacional Arbitral de Londres possui sede na capital inglesa, estando, 

portanto, não somente em um dos maiores centros financeiros da Europa, mas também, 

naquela cidade que é amplamente reconhecida como o principal centro de arbitragem 

internacional do mundo. 

 Trata-se da corte arbitral mais antiga do mundo ainda em atividade, tendo sido 

fundada em 1883 pela Corte do Conselho dos Comuns da cidade de Londres. Ela é 

composta por 35 árbitros e é dirigida pelo Registar, sendo o responsável por sua gerência. 

 A Corte Internacional Arbitral de Londres possui suas regras e seus procedimentos 

próprios. Estes são tomados em tanta alta estima no cenário internacional que são 

utilizados até mesmo em arbitragens ad hoc que a LCIA não possui participação direta. 

 Esta corte estipula diversos requisitos para que as partes possam realizar a 

arbitragem nesta instituição. Todos estes estão previstos no artigo 1º da London Court 

Arbitration Rules (1998, p. 1) 

1º Any party wishing to commence arbitration under these Rules shall send to 

the Registrar of the LCIA Court a written request for arbitration , containing or 

accompanied by: 

(a) the names, addresses, telephone, facsimile, telex and e-mail numbers (if 

known) of the parties to the arbitration and of their legal representatives; 

(b) a copy of the written arbitration clause or separate written arbitration 

agreement invoked by the Claimant ("the Arbitration Agreement"), together 

with a copy of the contractual documentation in which the arbitration clause is 

contained or in respect of which the arbitration arises; 

(c) a brief statement describing the nature and circumstances of the dispute, 

and specifying the claims advanced by the Claimant against another party to 

the arbitration ("the Respondent"); 
(d) a statement of any matters (such as the seat or language(s) of the 

arbitration, or the number of arbitrators, or their qualifications or identities) on 

which the parties have already agreed in writing for the arbitration or in respect 

of which the Claimant wishes to make a proposal; 

(e) if the Arbitration Agreement calls for party nomination of arbitrators, the 

name, address, telephone, facsimile, telex and e-mail numbers (if known) of 

the Claimant's nominee; 

(f) the fee prescribed in the Schedule of Costs (without which the Request shall 

be treated as not having been received by the Registrar and the arbitration as 

not having been commenced); and 

(g) confirmation to the Registrar that copies of the Request (including all 
accompanying documents) have been or are being served simultaneously on all 

other parties to the arbitration by one or more means of service to be identified 

in such confirmation.10 

                                                             
10 T.L.: 1.1 Qualquer parte que desejar iniciar a arbitragem sob este Regulamento deverá enviar ao 

Secretário do Tribunal do LCIA uma solicitação de arbitragem por escrito , contendo ou acompanhando: 

(A) Os nomes, endereços, números de telefone, fax, telex e e-mail (se conhecidos) das partes na arbitragem 

e de seus representantes legais; 
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 Conforme pode-se perceber, dar início a um processo arbitral na Corte 

Internacional Arbitral de Londres é algo complexo. Diversos são os requisitos 

necessários, além do custo financeiro e prático serem enormes.  

 Dessa forma, tem-se que somente grandes corporações possuem o efetivo acesso a 

esse meio de resolução de conflitos. Este fato coaduna com a realidade das principais 

cortes arbitrais do mundo, o que torna a arbitragem privada internacional praticamente 

exclusiva das grandes corporações.  

 Em 2013, por exemplo, a Corte Internacional Arbitral de Londres divulgou um 

relatório em que afirmava que 66,7% das disputas resolvidas por essa instituição 

possuíam um valor 1 milhão de dólares ou mais, sendo válido ressaltar que quase 20% do 

total de casos superavam a cifra de 20 milhões de dólares.
11

  

 Por fim, é válido afirmar que, conforme Moses (2012, p. 12), a Corte 

Internacional Arbitral de Londres está adquirindo um volume cada vez maior e mais 

variado de casos. Empresas das mais diversas partes do planeta buscam esta corte para 

resolver os seus problemas. Com isso, nada mais natural que o número de escritórios 

físicos desta instituição fosse expandido, conforme se percebe pela instituição de dois 

escritórios subsidiários, um localizado em Nova Déli e outro em Dubai. 

 

2.2.1.2. International Chamber of Commerce 

                                                                                                                                                                                     
(B) uma cópia da cláusula compromissória escrita ou do compromisso arbitral escrito separado invocado 

pelo Requerente ( "Acordo de Arbitragem"), juntamente com uma cópia da documentação contratual em 

que a cláusula compromissória está contida ou em relação aos quais a arbitragem surge ; 

(C) uma declaração sucinta descrevendo a natureza e as circunstâncias da disputa, e especificando as 

reivindicações apresentadas pelo Demandante contra uma outra parte da arbitragem ( "o Requerido"); 

(D) uma declaração de quaisquer matérias (como o local ou idioma (s) da arbitragem, ou o número de 

árbitros, ou suas qualificações ou identidades) em que as partes já tenham acordado por escrito para a 

arbitragem ou no que diz respeito qual o Demandante deseje apresentar uma proposta; 

(E) se o Contrato de Arbitragem pede nomeação do partido de árbitros, os números nome, endereço, 

telefone, fax, telex e e-mail (se conhecidos) do árbitro indicado pelo Demandante; 

(F) a taxa prevista na Tabela de Custas (sem a qual a Solicitação será tratada como não tendo sido recebida 
pelo Secretário ea arbitragem como não tendo sido iniciada); e 

(G) a confirmação ao Secretário de que cópias da Solicitação (incluindo todos os documentos anexos) 

foram ou estão sendo entregues simultaneamente a todas as outras partes no processo de arbitragem por um 

ou mais meios de serviço a ser identificados na referida confirmação. 

11 Disponível em: <http://www.lcia.org/LCIA/reports.aspx>. Acesso em: 25 de mar. 2016. 

http://www.lcia.org/LCIA/reports.aspx
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 A Câmara Internacional do Comércio (ICC, sigla em inglês) é uma organização 

internacional que trabalha para desenvolver o comércio internacional e a globalização. 

Dentro da estrutura organizacional da ICC, existe a Corte Internacional de Arbitragem. 

 Esta, apesar do nome, não é uma corte propriamente dita, pois a Câmara 

Internacional de Comércio não faz parte de qualquer sistema judicial. 

 Acerca desta importante corte arbitral, Moses (2012, p. 11) assevera:  

[...] Rather, the Court of Arbitration is the administrative body that is 

responsible for overseeing the arbitration process. Its members consist of legal 

professionals from all over the world. In addition, the ICC has a Secretariat, 

which is a permanent, professional administrative staff.12 

 

 Dentro da corte arbitral da Câmara Internacional de Comércio, tem-se a existência 

de um órgão formado, geralmente, por árbitros mais experientes que revisam todas as 

sentenças arbitrais proferidas pela ICC. 

 Poder-se-ía traçar um paralelo aqui no Brasil com o instituto do reexame 

necessário, dada a obrigatoriedade do reexame da sentença por uma instância superior. As 

semelhanças entre esses dois institutos, entretanto, terminam aí. Moses (2012, p. 11) 

afirma que este órgão: “[...] does not have the power to change the award substantively, 

[although] if it finds anything amiss, it sends the award back to the [original] arbitrators 

with its comments”
13

 

 O reexame das sentenças arbitrais torna o processo arbitral no âmbito da Câmara 

Internacional do Comércio mais demorado, não sendo, pois, o ideal para as partes que 

desejem uma resolução rápida para a disputa comercial. 

 

2.2.1.3. Permanent Court of Arbitration (PCA) 

 A Corte Permanente de Arbitragem é um dos órgãos arbitrais mais importantes do 

mundo. Ela possui um campo de atuação mais amplo que a duas cortes anteriormente 

discutidas.  

                                                             
12 T.L.: [...] o Tribunal de Arbitragem é o órgão administrativo que é responsável por supervisionar o 
processo de arbitragem. Em seu corpo de membros, tem-se profissionais da área jurídica de todo o mundo. 

Além disso, a Câmara Internacional de Comércio possui um Secretariado, que consiste em um profissional 

permanente. 
13 T.L.: "[...] Não tem o poder de mudar a sentença arbitral substantivamente, [embora] se encontrar algo de 

errado, ele envia a sentença arbitral de volta para os árbitros [originais] com os seus comentários" 
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 Dentre os casos mais comuns nesta corte arbitral, pode-se citar as disputas 

envolvendo Estado e/ou organizações estatais.  

 Tem-se, portanto, que a arbitragem realizada por este instituto não se resume 

somente à arbitragem comercial internacional. Além disso, a Corte Permanente de 

Arbitragem promove serviços de mediação e de conciliação, dentre outros serviços de 

meios de tratamento adequado de resolução de disputas. 

 Essa corte possui uma atuação notável no desenvolvimento da arbitragem 

internacional como ciência. Dentro da organização estrutural da Corte Permanente de 

Arbitragem, tem-se o Conselho Internacional para Arbitragem Comercial, que, nas 

palavras da Moses (2012, p. 14):  

In addition, the Editorial Staff of the International Council for Commercial 

Arbitration (ICCA) is located on the premises of the PCA in the Peace Palace. 

ICCA publishes the Yearbook Commercial Arbitration, the International 

Handbook on Commercial Arbitration and the ICCA Congress Series, which 

are important sources of arbitration cases, laws and practice, and scholarly 

papers in the field.14 

 

 Trata-se, aqui, portanto, de uma corte arbitral com um enorme envolvimento 

acadêmico, sendo uma das principais fontes de pesquisa na seara da arbitragem 

internacional. 

 

2.2.2. Arbitragem ad hoc 

 A classificação de ad hoc dada a algumas arbitragens no âmbito internacional se 

deve à forma como o tribunal arbitral foi concebido. Conforme destacou-se 

anteriormente, na arbitragem institucional, tem-se a existência de uma corte arbitral que é 

ligada a algum instituto internacional de arbitragem internacional. 

 Neste caso, as regras do processo arbitral que deverão ser seguidas serão as 

estipuladas a este instituto. Algumas vezes, o próprio órgão arbitral que determina o 

árbitro da disputa. 

 Na arbitragem ad hoc, tem-se que as próprias partes que criarão a sua corte 

arbitral para decidir o caso. Elas que escolherão os árbitros, as normas de direito material 

                                                             
14 T.L.: Além disso, o departamento editorial do Conselho Internacional de Arbitragem Comercial (ICCA) 

está localizada nas instalações do PCA no Palácio da Paz. A ICCA publica o Anuário Arbitragem Comercial 

e o Manual Internacional de Arbitragem Comercial, que são importantes fontes de casos de arbitragem, de 

leis e de trabalhos acadêmicos neste campo do Direito Internacional. 
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aplicáveis, as normas processuais aplicáveis, o idioma a ser utilizado durante o processo 

arbitral e o local onde o mesmo deverá ocorrer. 

 Tendo em vista as vantagens dessa maior liberdade para as partes, diversas  são 

cortes arbitrais internacionais, de caráter institucional, portanto, que tem garantido, cada 

vez mais, uma maior liberdade para as partes decidirem aspectos do processo arbitral, 

respeitados, por óbvio, os limites estipulados pelas regras da própria corte arbitral. 

 Tem-se, portanto, conforme dito anteriormente, que a arbitragem ad hoc garante 

uma imensa liberdade às partes, apesar de todo o trabalho com a organização da 

arbitragem também ser imensamente maior, se comparado com a arbitragem 

institucional. 

 Apesar das diferenças entre a arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc serem 

bastante aparentes, diversas são as vezes em que situações mistas tomam forma. Acerca 

disso, Sammartano (2014, p. 4) esclarece: 

The [difference between institutional and ad hoc arbitration] is not always so 

neat. Intermediary situations arise. For example, the parties may appoint the 

arbitrators, but determine that the arbitrators must apply the rules of a given 

arbitral institution, without the institution having to discharge any other tasks. 

If so, except for that, the arbitration rules of that body shall apply. A different 

situation arises where the parties choose an administered arbitration, but 

exclude or replace some of the arbitration rules of that body. A delicate issue 

then arises as to which of such rules an arbitral institution will accept to be 
waived by the parties, in order to administer those arbitral proceedings.15 

 

 A partir das ideias de Rubino-Sammartano, tem-se que as liberdades dadas para as 

partes por um número cada vez maior de cortes arbitrais institucionais têm criado um 

novo tipo de arbitragem que possui características tanto da arbitragem institucional, 

quanto da arbitragem ad hoc. 

 Acerca das vantagens da arbitragem ad hoc, Moses (2012, p. 10) afirma: 

With an ad hoc arbitration, there is no administering institution. One resulting 

advantage is that the parties are not paying the fees and expenses of the 

administering institution. The parties also have more opportunity to craft a 

procedure very carefully tailored to the particular kind of dispute. They may 

                                                             
15 T.L.: A [diferença entre institucional e arbitragem ad hoc] nem sempre é tão pura. Situações 
intermediárias surgem. Por exemplo, as partes podem designar os árbitros, mas determinar que os árbitros 

devem aplicar as regras de uma determinada instituição arbitral, sem a instituição ter de cumprir todas as 

outras tarefas. Uma situação diferente surge quando as partes escolhe, uma arbitragem administrada, mas 

excluem ou substituem algumas das regras de arbitragem desse organismo. Uma questão delicada, em 

seguida, surge como a que de quais regras a instituição arbitral aceitará a dispensa pelas partes. 
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draft their own rules, or they may choose the UNCITRAL Arbitration Rules, 

which are frequently used in ad hoc arbitration.16 

 

 Com isso, pode-se perceber as vantagens e as desvantagens da arbitragem ad hoc. 

 

2.2.3. Arbitragem de investimentos 

 Com o desenvolvimento da economia global, os investimentos realizados por 

estrangeiros ganharam cada vez mais notoriedade dentro do cenário internacional.  

 Segundo dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e para o 

Desenvolvimento (UNCTAD, sigla em inglês), o fluxo de investimentos estrangeiros ao 

redor do mundo alcançou a quantia de 1,35 trilhão de dólares em 2014.
17

 

 Com o aumento da importância do investimento estrangeiro na economia 

internacional, cresceram, também, as disputas originadas destas relações. Geralmente, 

estas disputas envolvem um Estado estrangeiro, seja como parte, seja como terceiro 

interessado.  Surgiu, então, a arbitragem de investimentos. 

 Um fato que proporcionou a proliferação da arbitragem de investimentos é o 

receio dos investidores de que as disputas sejam resolvidas nas cortes nacionais, podendo 

estas, por julgarem disputas envolvendo o Estado da qual fazem parte e empresas 

estrangeiras, serem parciais. Acerca disto, assevera Moses (2012, p. 230): 

Foreign investors considering major capital-intensive projects such as the 

financing and development of a power plant, the construction of a 5,000-unit 

housing project, the building of long-distance oil and gas pipelines […] want 

assurances that their investments will not be  taken over (expropriated) by the 

host country or só undermined by changes in the host country's regulations or 

laws that the investment is constructively expropriated. They also want a way 

to resolve disputes that does not depend on the courts of the host country, for 

the fear that they will not receive fair and equal treatment in those courts when 

the opposing party is the State or a State entity.18 

                                                             
16 T.L.: Com a arbitragem ad hoc, não há nenhuma instituição administradora. Uma vantagem resultante é 

que as partes não pagas as taxas e as despesas da instituição administradora. As partes também têm a 

oportunidade de criar um procedimento muito cuidadosamente adaptados ao tipo particular de disputa. Eles 

podem elaborar suas próprias regras, ou eles podem escolher as Regras de Arbitragem da UNCITRAL, que 
são frequentemente utilizados em arbitragem ad hoc. 
17 Dados disponíveis em: <http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx> Acesso em: 20. 

abr. 2016. 
18 T.L.: Os investidores estrangeiros, que investem em grandes projetos de capital intensivo, como o 

financiamento e o desenvolvimento de uma usina de energia, a construção de um conjunto habitacional de 

5.000 unidades, a construção de oleodutos e gasodutos de longa distância [...] querem garantias de que os 

seus investimentos não serão expropriados pelo país em que se está investindo ou que não serão 

prejudicados pela evolução das regulamentações ou pelas leis do país anfitrião. Eles também querem uma 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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 Devido à participação dos Estados estrangeiros, logo percebeu-se que a 

arbitragem comercial internacional clássica não era adequada para resolver essas 

disputas. 

 A fonte normativa da arbitragem comercial internacional clássica geralmente é a 

cláusula arbitral ou compromisso arbitral. No caso, surgiu o problema de que os Estados 

poderiam alegar o princípio da Soberania Nacional para não cumprir as cláusulas e as 

sentenças arbitrais. 

 Na arbitragem de investimentos, entretanto, a principal fonte normativa são os 

acordos de livre-comércio e os tratados bilaterais de investimentos. Logo, o problema da 

soberania dos países é superado. 

 Acerca dos tratados bilaterais de investimentos, Moses (2012, p. 239) assevera: 

As noted above, one of the reasons for the increase in ICSID arbitrations is the 
proliferation of bilateral investment treaties (BIT's) containing arbitration 

provisions. BIT's provide mutual protections for qualifying investors. For 

example, when country A enters into a BIT with country B, investors from 

country A have certain protections for their investments in country B, and 

investors from country B have those same protections for their investments in 

country A. As the name indicates, bilateral treaties are only between two 

countries, but Country A may be a party to thirty or forty BIT's, each with a 

different country.19 

 

 A proliferação dos tratados bilaterais de investimentos proporcionou o rápido 

desenvolvimento da arbitragem de investimentos e a sua consequente definição como um 

tipo específico de arbitragem internacional, pois a imensa maioria desses tratados 

possuem cláusulas que fazem referência à arbitragem de investimentos como meio de 

resolução de disputas. 

  Brown e Miles (2011, p. 1) esclarecem esse desenvolvimento: 

Together with the continued proliferation of bilateral investment treaties (BITs) 

as well as the more recent trend of States concluding free trade agreements 

(FTAs) containing investment chapters, the now often very detailed reasoning 

set out in an increasingly large number of arbitral awards has contributed to 

                                                                                                                                                                                     
maneira de resolver disputas depender dos tribunais do país anfitrião, por medo de que eles não receberão 

tratamento justo e igual nesses tribunais quando a parte contrária é o Estado ou uma entidade estatal. 
19 T.L.: Conforme mencionado acima, uma das razões para o aumento nas arbitragens de investimento é a 

proliferação de tratados bilaterais de investimento que incluam disposições de arbitragem (BIT's). BIT's 
fornecem proteções mútuas para investidores qualificados. Por exemplo, quando o país A entrar em um 

acordo bilateral de investimento com o país B, os investidores do país A tem certas proteções para seus 

investimentos no país B, e os investidores do país B têm as mesmas proteções para seus investimentos no 

país A. Como o nome indica, bilateral tratados são apenas entre dois países, mas o país a pode ser parte em 

trinta ou quarenta BIT, cada um com um país diferente. 
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rapid developments in the field. Such change has reached into almost all areas 

of investment treaty law and practice, encompassing the interpretation of 

substantive obligations, an intensified focus on procedural matters, the 

participation of new actors and the more nuanced content of recent BITs. In 

many investment treaty awards, the tribunals undertake a close examination of 

previous investment treaty decisions, leading to the creation of what is now 
being regularly described as an investment treaty jurisprudence20 

 

 Nos últimos anos, o vertiginoso crescimento da arbitragem de investimentos tem 

colocado esse tipo de arbitragem como uma das mais utilizadas no âmbito internacional.  

 Um efeito disso é o enorme número de tratados bilaterais de investimentos. 

Segundo estimativas da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento (UNCTAD), existem, atualmente, cerca de 2500 tratados bilaterais de 

investimentos em vigência, alcançando virtualmente todos os países do mundo.
21 

 Um problema bem recente da arbitragem de investimentos tem sido as sentenças 

arbitrais que testam os limites da capacidade interpretativa dos acordos e tratados 

bilaterais de investimento.  

  Essa expansão interpretativa cria um sistema de desnormatização que, 

atualmente, se encontra em um estágio muito mais avançado que a desnormatização que 

passa o ordenamento jurídico brasileiro atualmente.  

 Não raras são as sentenças arbitrais que chegam a criar obrigações para os Estados 

que não eram intencionadas quando da assinatura do tratado. 

 Com isso, muitos Estados têm ameaçado se distanciar da arbitragem de 

investimentos, proibindo-a em sua legislação local. Neste sentido, asseveram Brown e 

Miles (2011, p. 632): 

All this comes at a time when the law is hurtling into ‘normlessness’ as a result 

of State reactions to expansive interpretations placed on treaty prescriptions. 

There has been resistance to the manner in which treaties have been interpreted 

in arbitral awards to create obligations binding on States far beyond what was 

originally intended in the treaties. The assumption of this near legislative 

power by arbitrators chosen without a mandate to fulfil such a function has 

                                                             
20 T.L.: Juntamente com a proliferação contínua de tratados bilaterais de investimento (TBI), bem como a 

tendência mais recente dos Estados pela assinatura de Acordos Bilaterais de Investimento contendo 

capítulos sobre o investimento, o raciocínio agora frequentemente pormenorizado constam em um número 

cada vez maior de sentenças arbitrais, contribuindo, assim, à rápida evolução no campo. Esta mudança 

atingiu quase todas as áreas do direito de investimento, que abrange a interpretação das obrigações 
substantivas, um foco intensificado em questões processuais, a participação de novos atores e o conteúdo 

mais matizada dos BITs recentes. Em muitas sentenças arbitrais relacionadas com tratados de investimento, 

os tribunais realizam um exame minucioso das decisões anteriores, levando à criação do que está agora a 

ser regularmente descrito como uma jurisprudência tratado de investimento. 
21 Veja: UNCTAD, World Investment Report (2006) XVII, 26 
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resulted in responses by States which undermine considerably the existing 

system of investment treaty arbitration. The creation of wide preclusions to 

State liability that could arise under the treaties prevents further expansionism. 

Some States have withdrawn from the system and others have threatened to do 

so. Some States have embarked on reviews of the utility of the system. In 

response, some arbitrators, at least, are imposing stringent restrictions on the 
jurisdictional threshold which will considerably restrict the number of 

arbitrations that would be brought. They also show a tendency to rein in the 

expansionism that was initiated by another group of arbitrators. These disparate 

trends show neither evolution nor revolution but an ongoing conflict that either 

will bring a new system – resulting in a revolution – or will keep the old, 

simply because one or the other of the camps wins the tussle.22 

 

 Apesar desses percalços, a arbitragem de investimentos continua a ser um dos 

tipos de arbitragem internacional mais utilizados no mundo. Se esse problema da 

expansão interpretativa dos tratados não for resolvido, talvez essa arbitragem perca a sua 

posição de prestígio no futuro. 

 

2.2.4. Arbitragem eletrônica 

 A arbitragem eletrônica é espécie de um gênero no qual os meios eletrônicos de 

resolução de disputas fazem parte. Não tratam estes de novos métodos utilizado 

s com o objetivo de pôr fim a uma determinada situação de conflito.  

 O que se tem, na verdade, são os conhecidos métodos da mediação, da conciliação 

e da arbitragem com uma nova roupagem, fazendo-se uso da tecnologia para que os 

objetivos desses métodos sejam plenamente alcançados. 

 Acerca dos meios eletrônicos de resolução de disputas, Raymond (2014, p. 134), 

ensina com clareza: 

ODR service providers are generally involved in providing platforms that can 

use any or all of the listed options, with various amounts of technology 

supporting or fully facilitating the system. For example, in the private sector, 

                                                             
22T.L.: Tudo isto vem em um momento em que a lei é tende à "ausência de normas escritas" como resultado 

de reações estatais às expansivas interpretações colocadas em nos tratados. Houve resistência à maneira em 

que os tratados têm sido interpretados nas sentenças arbitrais para criar obrigações vinculativas aos Estados 

muito além do que foi originalmente concebido na elaboração dos tratados. A hipótese de este poder 

legislativo perto por árbitros escolhidos sem um mandato para cumprir esta função tem resultado em 

respostas por parte de Estados que prejudicam consideravelmente o atual sistema de arbitragem de 

investimento. A criação de amplas preclusões à responsabilidade do Estado que poderiam surgir sob os 

tratados, impede ainda mais o expansionismo. Em resposta, alguns árbitros, pelo menos, estão impondo 
restrições rigorosas sobre o limite jurisdicional que irá restringir consideravelmente o número de 

arbitragens que seriam trazidos. Eles também mostram uma tendência para conter o expansionismo que foi 

iniciada por um outro grupo de árbitros. Estas tendências díspares mostram nem evolução e nem revolução, 

mas somente um conflito permanente que ou trará um novo sistema - o que resulta em uma revolução - ou 

vai manter o antigo, simplesmente porque um ou outro dos campos vence a disputa. 
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eBay has long had an online mechanism in place to handle disputes involving 

sales conducted on the eBay platform.23 

 

 Pelo exemplo da autora, percebe-se que algumas grandes corporações do varejo 

eletrônico já se utilizam desses métodos como forma de impedir a judicialização das 

relações consumeristas de que faz parte.  

 Este fato faz parte de uma tendência em crescimento na prática forense dos meios 

alternativos de resolução de disputas. Neste sentido, tem-se a explanação de Moses 

(2012, p. 62): 

Increasingly, as more business is conducted electronically, there is more 

interest in also conducting dispute resolutions electronically. […] UNCITRAL, 

for example, has a Working Group exploring online dispute resolutions 

options. In addition, a number of organizations offer online arbitration, or at 

least an arbitration procedure that is predominantly online.24 

 

 Apesar do seu surgimento recente, os meios eletrônicos de resolução de disputas 

já possuem tipos específicos criados pela doutrina. Destas, destaca-se a feita por Heuvel 

(2003, p. 6), que conceitua esses métodos como: 

[…] the deployment of applications and computer networks for resolving 

disputes with ADR methods. Both e-disputes and brick and mortar disputes can 
be resolved using ODR. At the moment there are four types of ODR systems:   

 Online settlement, using an expert system to automatically settle financial 

claims;  

 Online arbitration, using a website to resolve disputes with the aid of 

qualified arbitrators;  

 Online resolution of consumer complaints, using e-mail to handle certain 

types of consumer complaints;  

 Online mediation, using a website to resolve disputes with the aid of 

qualified mediators;25 [grifou-se] 

                                                             
23T.L.: Provedores de serviços de ODR estão geralmente envolvidos em fornecer plataformas para serem 
usadas por quaisquer meios alternativos de resolução de disputas, com vários níveis de tecnologia apoiando 

ou facilitando totalmente esse sistema. Por exemplo, no setor privado, o eBay possui há muito tempo um 

mecanismo online disponível para resolver disputas envolvendo os produtos vendidos por essa plataforma. 

 
24T.L.: Cada vez mais, à medida em que mais negócios são conduzidos eletronicamente, há um maior 

interesse em também conduzir as resoluções de disputas por meios eletrônicos. […] A UNCITRAL, por 

exemplo, possui um Grupo de Trabalho explorando opções de meios eletrônicos de resolução de conflitos. 

Além disso, várias organizações oferecem arbitragem online, ou, pelo menos, um procedimento de 

arbitragem que é predominantemente eletrônica. 
25T.L.: […] a implementação de aplicativos eletrônicos e de rede de computadores para a resolução de 

disputas, por meio dos métodos adequados de tratamento de conflitos. Ambas as disputas eletrônicas e não-

eletrônicas podem ser resolvidas utilizando-se do ODR. Neste momento, existem quatro tipos de sistemas 
de ODR: Acordos onlines, utilizando-se um sistema inteligente para resolver contendas financeiras; 

Arbitragem online: utilizando-se de um sítio eletrônico com árbitros qualificados para resolver 

disputas; Negociação online: fazendo-se uso do e-mail para cuidar de certos tipos de reclamações de 

consumidores; Conciliação online: fazendo-se uso de um síto eletrônico para resolver disputas com a ajuda 

de mediadores qualificados. [grifou-se] 
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 Um fator que distingue a arbitragem eletrônica dos outros meios online de 

resolução de disputas é que, nestes, a decisão e a execução dependem das próprias partes, 

ou seja, geralmente, as próprias partes cumprem o acordo de livre e espontânea vontade, 

sendo este um dos benefícios mais notórios da mediação, da conciliação e da negociação. 

 Na arbitragem, tem-se um caso diferente. Sobre esta, a Conferência das Nações 

Unidas Em Comércio e Desenvolvimento explica: 

By contrast, arbitration raises more issues because it is a binding procedure that 

ends in the rendering of an award that has the authority of res judicata. Parties 

that have accepted the arbitral clause may not end the procedure unilaterally. 

That being the case, a recalcitrant party may be tempted to use a number of 

delaying tactics and incidents during the proceedings and after the award has 

been made. In these circumstances, there must be a concern over the efficacy 

of electronic arbitration, particularly when the procedure does not manage to 

appease the parties.26 

 

 Uma problemática que permeia a arbitragem eletrônica é a delimitação do seu 

local. Essa questão é muito importante, pois é a partir dela que haverá a definição da Lex 

Arbitri, ou seja, da lei que será aplicável no âmbito do processo arbitral. 

 Outra questão a ser discutida na arbitragem eletrônica é a eficácia do 

procedimento eletrônico: teria a versão online da arbitragem internacional o mesmo nível 

de eficácia da arbitragem internacional ordinária? 

 Outro problema envolvendo a arbitragem eletrônica está na sua capacidade de se 

consolidar no mundo da arbitragem comercial internacional. Esta, geralmente, envolve 

grandes empresas multinacionais em disputas que envolvem milhões de dólares.  

 Uma corrente defende que isto é improvável em um futuro próximo, pois, devido 

aos altos valores em disputa, a economia que a arbitragem eletrônica pode trazer não 

ensejaria em benefícios práticos consideráveis. 

 Neste sentido, afirmam Betancourt e Zlatanska (2013, p. 262-263): 

In terms of the appropriateness of online arbitration, it has been said that it is 

“particularly appropriate with respect to simple fact patterns and small claims”. 

Hence, online arbitration may appeal to the users of small claims and 
documents-only arbitration schemes, but definitely not to the users of 

                                                             
26T.L.: Por outro lado, a arbitragem levanta mais problemas, porque é um procedimento de ligação que 
termina com uma sentença arbitral que tem força de coisa julgada. Partes que aceitaram a cláusula arbitral 

não pode terminar o procedimento de forma unilateral. Sendo esse o caso, uma parte pode ser tentada a usar 

uma série de manobras dilatórias e de incidentes processuais durante o processo arbitral e após o 

proferimento da sentença. Nestas circunstâncias, deve haver uma preocupação com a eficácia da arbitragem 

eletrônica, particularmente quando o procedimento não conseguem apaziguar as partes. 
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“international arbitration”, where complex issues and large amounts of money 

are at stake.  This is probably one of the reasons behind the perceived “virtual 

arbitration’s low attractiveness” within this area. It might be that e-arbitration 

needs to develop further before a full assessment of its efficiency can be 

undertaken, but it is unlikely that “international arbitration”, in particular, 

would ever take place entirely online.27 
 

 Isto é verdade no âmbito da arbitragem institucional, pois dificilmente as grandes 

cortes arbitrais privadas diminuirão os valores cobrados pelos seus serviços, sendo estes, 

na verdade, o grande contribuinte para o alto custo de um processo arbitral. No âmbito da 

arbitragem ad hoc, entretanto, esta situação se modifica.  

 Estes são alguns dos principais desafios que a arbitragem eletrônica deverá 

superar para garantir a confiança das empresas ao redor do mundo, consolidando-se, 

assim, no âmbito do comércio internacional.  

 

2.3. Normas aplicáveis à arbitragem internacional 

 Um tema bastante importante no âmbito da arbitragem internacional é o das 

normas aplicáveis ao processo arbitral. Em diversos momentos estas possuem grande 

relevância, pois são elas que nortearão não somente o procedimento a ser seguido, como 

também a fundamentação da sentença arbitral. 

 Atualmente, há um extenso debate acerca das normas aplicáveis nos processos 

arbitrais com conexão internacional. Uma parte considerável dessa discussão se relaciona 

com os limites da autonomia das partes para escolherem as leis aplicáveis. Neste sentido, 

assevera Moses (2012, p. 59-60): 

Hoje, o papel das várias leis existentes e das suas aplicações na arbitragem 
internacional é matéria de um contínuo debate. Parte do debate foca em até que 

ponto a arbitragem internacional pode se separar das leis nacionais,  em como a 

nova Lex Mercatoria pode ser utilizada na arbitragem internacional, o nível de 

discricionaridade que os árbitros possuem ao escolherem a lei aplicável e a 

metodologia que eles empregarão e o dever que estes tem em aplicar a Lei. 

 

                                                             
27 T.L.: Em termos de adequação da arbitragem on-line, foi dito que "é particularmente apropriado no que 

diz respeito aos padrões de pequenas causas". Por isso, a arbitragem on-line pode apelar para os usuários de 

pequenas causas e sistemas de arbitragem documentos únicos, mas definitivamente não para os usuários de 
"arbitragem internacional", onde questões complexas e de grandes quantidades de dinheiro estão em jogo. 

Esta é provavelmente uma das razões por trás "baixa atratividade da arbitragem virtual" o percebido dentro 

desta área. Pode ser que e-arbitragem precisa desenvolver ainda mais antes de uma avaliação completa da 

sua eficiência pode ser feita, mas é improvável que "arbitragem internacional", em particular, jamais ocorra 

integralmente online. 
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 No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, o dispositivo que regula a norma 

de direito material ou de direito processual aplicável ao processo arbitral é o artigo 2º da 

Lei n.º 9.307/96. Acerca deste, colaciona Scavone Júnior (2014, p. 51): 

Seja  como  for,  se  houver  cláusula  ou compromisso  arbitral,  nos  termos  

dos  art.  2º  da  Lei 9.307/1996, as partes podem livremente escolher a norma 

aplicável à solução de seus conflitos pela via arbitral, ainda que seja o direito 
estrangeiro. Não há confundir a forma de solução dos conflitos, que pode ser 

pelo meio tradicional, ou seja, pela jurisdição estatal, e a forma estabelecida 

pela Lei 9.307/1996, que estabelece a possibilidade alternativa e privada de 

solução de conflitos pela via da jurisdição arbitral. O que se quer dizer é que, 

se a decisão for pela solução arbitral do conflito, que substitui a viajudicial, as 

partes podem escolher quais normas de direito material serão aplicadas pelo 

árbitro. Nessa medida, podem escolher: 

a) leis internacionais de comércio; 

b) Lex Mercatoria, ou seja, de acordo com Irineu Strenger, “o conjunto de 

regras emanadas de entidades particulares, organismos internacionais, ou de 

origem convencional, de natureza ‘quase-legal’, que atua desvinculada das 

jurisdições específicas ou de sistemas legais de qualquer país” 
c) leis internacionais; 

d) leis corporativas; 

e) equidade, ou seja, o que parecer coerente e justo ao árbitro. 

 

 Em uma análise, tem-se que a legislação brasileira seguiu o exemplo das 

principais normas internacionais de arbitragem internacional. 

 Na próxima parte deste trabalho, tratar-se-á das mais diversas normas aplicáveis a 

um processo arbitral internacional. Alguns são convenções internacionais, outros são 

costumes consagrados no âmbito do comércio internacional e ainda há as leis nacionais 

aplicáveis a cada arbitragem realizada. 

 

2.3.1. Convenção de Nova York 

 Diversas são as convenções e acordos internacionais que versam sobre a 

arbitragem internacional. Alguns deles, dado o imenso número de países signatários, se 

transformaram em verdadeiras normas de direito internacional, possuindo um grau de 

cumprimento enorme. Dentre esses, pode-se citar a Convenção de Nova York. 

 Esta convenção internacional é uma das mais aceitas pela comunidade 

internacional, possuindo atualmente mais de 156 países signatários. Em sua gênesis, o 

seu principal objetivo era uniformizar a homologação e a execução de sentenças arbitrais 

internacionais, tendo logrado um amplo sucesso. 

 Acerca das sentenças arbitrais no âmbito da Convenção de Nova York, assevera 

Paulo Henrique Portela (2015, p. 754): 
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O laudo arbitral estrangeiro reconhecido (“homologado”) é obrigatório e, nesse 

sentido, sua aplicação deve ser garantida pelo Estado, podendo a não 

ocorrência desse fato ensejar, inclusive, a própria responsabilização 

internacional do ente estatal. Nesse sentido, decidiu o STJ, nos seguintes 

termos: “A sentença arbitral estrangeira, quando homologada, adquire plena 

eficácia no território nacional, tornando-se obrigatória. Essa obrigatoriedade, 
segundo o art. 3º da Convenção de Nova York, deve ser assegurada pelos 

Estados partes. Portanto, a sentença não pode ser revista ou modificada pelo 

Poder Judiciário, o que lhe confere, no Brasil, status de título executivo 

judicial. Assim, dar continuidade a processo judicial com o mesmo objeto da 

sentença homologada poderia caracterizar até ilícito internacional; pois, ao 

ratificar a mencionada convenção, o Brasil assumiu o compromisso de 

reconhecer como obrigatórias as sentenças arbitrais estrangeiras” 

 

 Trata-se a Convenção de Nova York de um marco no âmbito da arbitragem 

internacional, apesar de não ser perfeita. De todo modo, Rubino-Sammartano (2001, p. 

53) afirma, com razão, que “...apesar de sua escrita não ser perfeita, é plenamente 

reconhecida que essa convenção tem o mérito de declarar os efeitos e as consequências 

das cláusulas arbitrais, e de identificar a jurisdição competente para lidar com os ataques 

contra a sentença arbitral”
28

. 

 

2.3.2. Lex Mercatoria 

 A Lex Mercatoria tem se consolidado como uma das mais polêmicas expressões 

do Direito Comercial Internacional. Sua aplicação no âmbito da arbitragem internacional 

também não tem sido feita sem extensos debates doutrinários e jurisprudenciais. 

 Segundo Strenger (1996, p. 145), trata-se a Lex Mercatoria, também conhecida 

como Lei do Mercador, do “...conjunto de regras emanadas de entidades particulares, 

organismos internacionais, ou de origem convencional, de natureza ‘quase-legal’, que 

atua desvinculada das jurisdições específicas ou de sistemas legais de qualquer país”. 

 A Lex Mercatoria foi fruto do desenvolvimento do comércio ocorrido a partir do 

final da Idade Média. Desde essa época, diversos foram os costumes e as normas 

extranacionais criadas neste âmbito, tendo surgido a jus mercatorum, que eventualmente 

se desenvolveu até a atual Lex Mercatoria. 

 De certa forma, poder-se-ía aduzir que a Lex Mercatoria e a arbitragem 

internacional seriam fenômenos similares, pois, enquanto esta se fortaleceu com esse 

                                                             
28 Tradução livre. 
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desenvolvimento comercial ocorrido no final da Idade Média, aquela surgiu a partir dessa 

mesma evolução. 

 Apesar da vagueza em sua definição, podem-se citar como exemplos básicos da 

Lex Mercatoria, os Princípios de Contratos Comerciais Internacionais do Instituto 

Internacional pela Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), os Termos de Comércio 

Internacional da Câmara Internacional de Comércio e o Uniform Customs and Practice 

for Documentary Credits da mesma instituição, que regula as cartas de crédito no âmbito 

internacional. 

 Alguns doutrinadores defendem que a Lex Mercatoria passará a ter um papel de 

destaque ainda maior no cenário da arbitragem internacional. Por exemplo, uma área com 

grande potencial de crescimento deste instituto é a arbitragem de investimentos, onde 

muitas das normas aplicadas derivam dos costumes internacionais.  

 Acerca disto, asseveram Brown e Miles (2011, p. 451), que “the existence of a lex 

mercatoria principle of apparent bias is especially important in Investor-State 

Arbitration, where much of the applicable law is derived from custom”.
29

 

 Apesar disso, a “quase-legalidade” da Lex Mercatoria tem sido o cerne da uma 

polêmica no âmbito da arbitragem internacional, principalmente no que discerne à 

homologação das sentenças arbitrais que possuam como fundamentação básica esse 

conceito. 

 Essa imprecisão na conceituação da Lex Mercatoria e a sua consequente 

instabilidade tem sido alvo de severas críticas por alguns doutrinadores e por alguns 

juristas. Acerca disso, Moses (2012, p. 64) afirma: 

Many practitioners and commentators have criticized the lex mercatoria on a 

number of grounds, but specially on the ground that it is a concept too vague 

and uncertain to apply. Although agreement is increasing about what the lex 

mercatoria is, the definition is not uniformly agreed on. […] In drafting a 

contract, [practitioners] want a law that is accessible, is clear, and has an 

established jurisprudence that can provide some amount of certainty. 

Arbitrators, as well, even when using some transnational rules to reach a 

decision, have sometimes been reluctant to say they are relying on the lex 

mercatoria.30 

                                                             
29 T.L.: A existência de um princípio lex mercatoria de aparente viés é especialmente importante na 
arbitragem de investimentos, onde grande parte da lei aplicável é derivada do costume. 
30 T.L.: Muitos juristas criticam a lex mercatoria, por uma série de razões, mas especialmente afirmando-se 

que é um conceito muito vago e incerto para se aplicar. Apesar de que cada dia se chega mais perto de um 

acordo sobre o que a lex mercatoria é, a definição ainda não é uniformemente acordada. [...] Para elaborar 

um contrato, [os advogados] querem uma lei que é acessível, é clara, e tem uma jurisprudência 
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 A Lex Mercatoria possui diversas semelhanças com outro conceito que será 

abordado de modo mais profundo posteriormente. Trata-se da Lex Informatica, ou seja, 

dos costumes e das regras convencionais existentes no âmbito da Rede Mundial de 

Computadores. A principal diferença entre esses institutos está nas fontes quase-

normativas que os abastecem. 

 

2.3.3. Lex Arbitri 

 Trata-se a Lex Arbitri da lei que rege o procedimento arbitral em seu aspecto 

processual. Esta, geralmente, é escolhida pelas partes e é estipulada no contrato, não 

havendo a necessidade que seja a mesma norma que regerá o contrato.  

 Um fator de enorme importância na definição da Lex Arbitri é que “a escolha do 

conjunto normativo para reger o procedimento seja neutra e favorável [...]” (GABBAY; 

MAZZONETTO; KOBAYASHI, 2015, p. 15). 

 Além disso, a escolha da lei procedimental aplicável na arbitragem terá reflexos 

na homologação da sentença arbitral, pois, caso a lei procedimental escolhida não seja 

compatível com o ordenamento jurídico em que se pretende realizar a arbitragem, a 

sentença da mesma poderá não ser homologada pelo juiz.  

 Com isso, tem-se que é importante que haja essa coincidência entre a Lex Arbitri e 

a lei da sede da arbitragem. Neste sentido, Gabbay, Mazzonetto e Kobayashi (2015, p.15) 

asseveram: 

Não se recomenda que a lex arbitri seja distinta da lei da sede da arbitragem, 

em face dos problemas práticos que podem ser criados. Imagine, por exemplo, 

uma arbitragem em que as partes definam que a sede é nos EUA, aplicando-se 

a lei de arbitragem brasileira. A sentença arbitral poderá ser anulada nos EUA 
por que foi proferida fora do prazo previsto na lei de arbitragem brasileira (Lei 

de Arbitragem, art. 32, VII)? As regras de due process norte americana deixam 

de ser aplicadas? Se for necessário recorrer ao Judiciário para uma cautelar 

pré-arbitral, por exemplo, o Judiciário norte americano aceitará aplicar a lei 

brasileira? Essas e outras questões podem ser evitadas quando a lex arbitri 

coincide com a lei da sede da arbitragem. [grifou-se] 

 

 Devido a isso, na prática da arbitragem internacional, geralmente escolhe-se como 

lex arbitri a lei do local em que ocorre a arbitragem. Todavia, esta escolha não deve ser 

                                                                                                                                                                                     
estabelecida, que pode fornecer uma certa quantidade de certeza. Árbitros, também, pois, mesmo quando 

utilizam algumas regras transnacionais para chegar a uma decisão, por vezes relutantes em dizer que eles 

estão fundamentando suas sentenças arbitrais pela lex mercatoria. 
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feita sem cautela, de modo que ambas as partes fiquem satisfeitas com o desenvolvimento 

processo arbitral.  

 Faz-se importante realizar um estudo do ordenamento jurídico escolhido, antes da 

realização da arbitragem. Acerca deste tema, Brown e Miles (2011, p. 436) afirmam: 

The lex arbitri, as it is domestic law, will typically reflect the public policy of 

the relevant country. Public policy varies significantly from country  to  

country  so  that  what  is  regarded  as  misconduct  in  one country  may  not  

be  misconduct  in  another.  Further,  public  policy relevant to arbitration can 

change rapidly. At the time of entering into an  arbitration  agreement,  parties  

should  engage  in  due  diligence  to ensure the lex arbitri suits them and their 
transaction.31 

 

 Apesar de haver diferenças consideráveis entre muitas leis nacionais de 

arbitragem ao redor do mundo, uma quantidade considerável delas possui vários traços 

semelhantes. Este fato resulta da adoção, por muito países, da Lei-Modelo de Arbitragem 

da United Nations Commission On International Trade (UNCITRAL). 

 Apesar de nem sempre ser adotada em sua integralidade, esta norma tem se 

mostrado um importante fator de uniformização não somente da arbitragem internacional, 

mas do Direito Internacional Privado como um todo. Acerca desta lei-modelo, afirma 

Moses (2012, p. 68):  

A good example of a country’s lex arbitri is the UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration. Although it has been adopted in at least 

seventy countries, regions, and states, it has not always been adopted 

uniformly. Nevertheless, in most jurisdictions that have enacted it as their 

international arbitration law, the major elements are the same.32 

 

 Dessa forma, pode-se perceber o caráter de uniformidade que existe na arbitragem 

internacional, sendo esta um dos componentes do Direito Internacional que mais possui 

aquela característica. Essa uniformidade inexiste, por exemplo, em matérias como o 

Direito Internacional do Trabalho ou o Direito Penal Internacional.    

 

2.3.4. Arbitragem e autonomia da vontade das partes 

                                                             
31 T.L.: A Lex Arbitri, como faz parte do direito interno, normalmente reflete a ordem pública do país em 

questão. Esta varia significantemente de país para país, de modo que o que é considerado como má conduta 

em um país pode não ser má conduta em outro. Além disso, políticas públicas relevantes para a arbitragem 

podem mudar rapidamente. Na hora de entrar em um acordo de arbitragem, as partes devem exercer a 
devida diligência para garantir a lex arbitri eles e sua transação convém. 
32 T.L.: Um bom exemplo de lex arbitri de um país é a Lei Modelo Sobre Arbitragem Comercial 

Internacional da UNCITRAL. Embora tenha sido aprovada em, pelo menos, setenta países, regiões e 

estados, nem sempre tem sido adotadas de maneira uniforme. No entanto, na maioria das jurisdições que 

promulgaram-la, os principais elementos são os mesmos. 
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 Conforme explanado anteriormente, na arbitragem, geralmente as partes definem 

qual a lei material que, deverá ser aplicada. No âmbito da arbitragem internacional, as 

partes podem, até mesmo, definir qual a lei procedimental a ser utilizada. 

 Ora, trata-se a lex arbitri, geralmente, da lei da sede da arbitragem. Na arbitragem 

internacional, entretanto, as partes podem escolher em que país aquela irá ocorrer. Logo, 

eles possuem a liberdade de escolherem não somente as leis materiais aplicáveis, como 

na arbitragem comum, mas, também, a lei que irá governar o processo arbitral, que, neste 

caso, é a lei do país onde a arbitragem ocorre. 

 Essa liberdade, entretanto, não é absoluta. Sempre aos escolherem as leis 

aplicáveis as partes deverão levar em consideração a homologação da sentença arbitral. 

Logo, elas não podem escolher leis que, eventualmente, venham a originar sentenças 

contrárias ao ordenamento jurídico em que a decisão deverá ser executada. 

 Acerca da intenção das partes, geralmente concretizada pelo contrato assinado, 

assevera Rubino-Sammartano (2001, p. 56): 

The main source of international arbitration law remains the intention of the 

parties. This is the fundamental element of arbitration, whether it is treated as 

being contractual (i.e. arising from an agreement between the parties) or 

procedural (i.e. a means through which a legal system obtains a decision). The 

intention of the parties in this respect not only expressed by submitting a 

dispute to arbitration (a phase which is comparable to the submission of a 

dispute to Court proceedings), which consists in taking advantage of alternative 

legal instruments which the legal system puts at the disposal of the parties for 

settling their disputes.33 

 

 As partes não necessitam escolher uma lei que já exista. Elas mesmas podem criar 

um novo procedimento arbitral e utilizar normas quase-legais, como a Lex Mercatoria, 

originando-se, assim, uma arbitragem ad hoc. 

 

 

 

 

                                                             
33 T.L.: A principal fonte de direito internacional de arbitragem permanece a intenção das partes. Este é o 

elemento fundamental da arbitragem, se ele é tratado como sendo contratual (ou seja decorrente de um 
acordo entre as partes) ou processual (isto é, um meio através do qual um sistema legal obtiver uma 

decisão). A intenção das partes a este respeito não só expressa através da apresentação de um litígio à 

arbitragem (uma fase que é comparável com a apresentação de uma disputa a processos judiciais), que 

consiste em tirar proveito dos instrumentos jurídicos alternativos que o sistema jurídico coloca à disposição 

das partes para resolver suas disputas. 
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3. DESAFIOS DA ARBITRAGEM ELETRÔNICA NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL 

 Conforme analisado, não se trata a arbitragem eletrônica de um novo método de 

tratamento adequado de conflitos. Na verdade, o que se tem é um novo modo de 

realização da arbitragem, integrando, portanto, os meios eletrônicos de tratamento de 

conflitos. 

 Com isso, torna-se imperativa a percepção de que aqueles meios eletrônicos e, por 

consequente, a arbitragem online possui uma origem extremamente recente, se 

comparado com os métodos tradicionais. Tem-se, portanto, que ainda são muitos os 

desafios que a arbitragem eletrônica terá que superar para se consolidar no âmbito das 

relações sociais. 

 

3.1. Local de arbitragem e a sua problematização 

 Uma das principais dificuldades da consolidação da arbitragem eletrônica é a 

problematização do local de sua ocorrência. A escolha deste é de suma importância, pois 

a definição do local da arbitragem também irá definir a lex arbitri, ou seja, a lei que irá 

regular subsidiariamente o processo arbitral no seu âmbito processual, definindo, pois, 

quais as formalidades que deverão ser obedecidas. 

 No âmbito da arbitragem tradicional, o problema da definição do local da 

arbitragem inexiste, pois as partes se encontram pessoalmente para a realização do 

processo arbitral. 

 Na arbitragem eletrônica, em razão das partes poderem se encontrar fisicamente 

em países diferentes, tem-se que a definição da lex arbitri de certa forma se torna 

complexa. Trata-se de um assunto de extrema relevância, pois a falta de definição do 

local de arbitragem pode afetar a segurança jurídica de todo o processo arbitral e, por 

consequente, da execução da própria sentença arbitral. 

 

3.1.1. Local da arbitragem e segurança jurídica 

 Trata-se a segurança jurídica de um dos pilares do ordenamento jurídico 

brasileiro, estando implícita e explicitamente presente em diversos dispositivos da 
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Constituição Federal de 1988. Exemplos desses pode-se encontrar no caput art. 5º, bem 

como  no inciso XXXVI da Carta Magna: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada; [grifou-se] 

 

 O princípio da segurança jurídica perpassa todo o processo arbitral. Para Moses 

(2012, p.2), uma das principais razões para as partes escolherem a arbitragem é que esta 

geralmente resulta em uma sentença arbitral definitiva que, geralmente, não pode ser 

apelada em outra corte.  

 Continua a autora (2012, p. 2) afirmando que apesar de haver a possibilidade da 

sentença arbitral ser impugnada na justiça comum, na maioria das vezes, esta 

oportunidade somente surge quando há um vício no processo arbitral.  

 Conforme pode-se perceber, os árbitros possuem o dever de garantir um processo 

íntegro e justo de modo a impedir a impugnação da sentença arbitral e garantindo, assim, 

a plena execução da mesma. Isto ocorre em virtude da obediência que a arbitragem deve 

ao princípio da segurança jurídica. 

 Um dos elementos fundamentais na garantia da segurança jurídica em um 

processo arbitral é a definição do local de arbitragem, geralmente feita na própria 

cláusula arbitral dos grandes contratos comerciais.  

 A definição do local da arbitragem gerará automaticamente a escolha da lex 

arbitri, ou seja, da norma processual subsidiária aplicada ao processo arbitral. No caso do 

processo arbitral tradicional, como os disputantes se encontram no mesmo espaço físico é 

fácil definir o local da arbitragem. 

 Neste ponto, torna-se imperativa a percepção de que a definição do local do 

processo arbitral eletrônico possui uma peculiaridade ímpar: em muitos casos, esse tipo 

de arbitragem ocorre quando as duas partes se encontram fisicamente em ordenamentos 

jurídicos distintos.  

 

3.1.2. A definição do local de uma arbitragem eletrônica internacional 
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 Não é fácil definir o local de uma arbitragem eletrônica, especialmente se ela 

ocorrer no âmbito internacional. Afinal, geralmente, ambas as partes se encontram em 

países distintos, podendo o árbitro se encontrar em um terceiro país. 

 Infelizmente, não existe nenhuma legislação nos principais ordenamentos 

jurídicos do mundo acerca deste assunto. A lei nº. 9.307/96, que trata da arbitragem no 

Brasil, sequer faz referência à arbitragem eletrônica.  

 A doutrina, tanto a nacional, quanto a estrangeira, pouco aborda esse tipo de 

processo arbitral. Moses (2012, 62), por exemplo, somente se resigna a reconhecer a 

dificuldade em estabelecer qual o local de uma arbitragem eletrônica, não se 

aprofundando no tema e nem propondo uma solução para essa problemática. Apesar 

disso, este fato não significa que este tema não possua potencial para ser explorado. 

 Uma possível solução para a definição do local da arbitragem eletrônica é 

considerar como o mesmo todos os locais em que os integrantes do processo arbitral se 

encontrem. Com isso, caso inicie-se uma arbitragem eletrônica em que uma parte se 

encontre no Brasil, outra nos Estados Unidos e o árbitro na França, então o local da 

arbitragem seria simultaneamente em cada um dos países supracitados. 

 Inicialmente, percebe-se de pronto a incoerência dessa solução, pois, conforme 

explicado anteriormente, a definição do local da arbitragem acarreta a escolha da lex 

arbitri.  

 Logo, caso a arbitragem eletrônica ocorra em várias sessões e em cada uma dessas 

as partes se encontrem em países diferentes, ter-se-ía, portanto, um imenso número de lex 

arbitri aplicáveis, o que acarretaria uma insegurança jurídica para as partes. 

 Além disso, considerando o exemplo ora abordado, caso a lei arbitral norte-

americana possua dispositivos jurídicos que sejam conflituosos com a lei brasileira, 

haveria, aqui, um claro conflito de leis. Desse modo, esse caso seria levado a uma corte 

brasileira ou americana que, utilizando-se do Direito Internacional Privado, definiria a lex 

arbitri aplicável, tornando, assim, inútil a definição do local da arbitragem. 

 De logo, poder-se-ía considerar a inutilidade da definição do lugar do processo 

arbitral perigosa. Realmente, esta conclusão seria demasiadamente perigosa, por 

permitiria uma grava insegurança jurídica, afetando, assim, o próprio desenvolvimento da 

arbitragem eletrônica no âmbito do comércio internacional. 
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 Uma solução mais viável seria que as próprias partes, quando da elaboração do 

compromisso arbitral ou da cláusula compromissória, definissem qual seria o local 

daquela arbitragem eletrônica, aplicando-se, assim, a teoria do forum shopping ao 

processo arbitral online. 

 A premissa que suporta essa solução é a possibilidade das próprias partes 

definirem a sua lex arbitri de forma mais minuciosa. Logo, é de suma importância que 

seja definida uma lei que regerá o processo arbitral e, pelo menos, uma outra legislação 

aplicável subsidiariamente, caso a primeira lei possua lacunas. 

 É válido ressaltar, inclusive que a Suprema Corte inglesa já decidiu no caso A. 

Premium Nafta Products Limited (Respondent) vs. Fili Shipping Company Limited 

(Appelant) pela possibilidade das partes de uma arbitragem decidirem que a lei aplicável 

a um processo arbitral seja diferente da lei aplicável ao contrato comercial como um todo.  

 Além disso, a Suprema Corte Inglesa exaltou o princípio da separabilidade e o da 

segurança jurídica ao afirmar que:  

The proposition that any jurisdiction or arbitration clause in an international 

commercial contract should be liberally construed promotes legal certainty. It 

serves to underline the golden rule that if the parties wish to have issues as to 

the validity of their contract decided by one tribunal and issues as to its 

meaning or performance decided by another, they must say so expressly. 

Otherwise they will be taken to have agreed on a single tribunal for the 

resolution of all such disputes.34 [grifou-se] 
 

 Tem-se, portanto, que não há quaisquer impedimentos para que as próprias partes 

delimitem a lex arbitri no âmbito da arbitragem eletrônica, sendo a delimitação do local 

da arbitragem um exercício meramente inútil, excetuando-se raríssimas situações. 

 Conforme afirma Jaberi (2010, p. 14), a possibilidade de as partes escolherem o 

lugar da arbitragem resulta na conclusão de que o local físico ou, no caso da arbitragem 

eletrônica, a falta dele, é irrelevante para o prosseguimento do processo arbitral. 

 

3.2. Lex Arbitri na arbitragem eletrônica 

                                                             
34 T.L.: A proposição de que qualquer jurisdição ou cláusula arbitral em um contrato comercial 
internacional deve ser livremente construído promove a segurança jurídica. Ele serve para delinear a regra 

dourada que se as partes desejam que certos assuntos de validade do contrato decididos por um tribunal e 

que outros assuntos relacionados à execução do contrato decididos por outro, devem dizer isso 

expressamente. Caso contrário, elas estarão concordando em um tribunal único para resolver todas as 

contendas. 
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 Explicou-se anteriormente que a lex arbitri consistia na lei processual aplicável de 

forma subsidiária no âmbito do processo arbitral. Caso as partes não escolhessem uma 

norma procedural a ser seguida ou se a mesma contivesse lacunas, aplicar-se-ia a lex 

arbitri. 

 Geralmente, a lex arbitri constitui-se na lei vigente no local da arbitragem. 

Conforme tratou-se no subitem anterior, entretanto, a arbitragem eletrônica não possui 

um local propriamente dito, pois a mesma ocorre simultaneamente em vários locais, não 

necessitando-se que as partes se encontrem no mesmo país. Esse critério de definição da 

lex arbitri, utilizando-se como base o local da arbitragem, busca fundamento jurídico na 

teoria da territorialidade. 

 

3.2.1. Territorialidade x Deslocalização 

 Na disciplina da arbitragem internacional, existem duas teorias principais que 

buscam definir as leis aplicáveis em um processo arbitral internacional. São elas: a teoria 

da territorialidade e a da deslocalização. Consiste o primeiro no conceito de que a lex 

arbitri será a do local onde ocorre a arbitragem.  

 Dentre os argumentos utilizados para defender essa posição, Moses (2012, p. 61) 

cita o fato de que toda arbitragem ocorre em algum lugar e devem obedecer às leis 

vigentes naquele local.  

 Além disso, prossegue a autora (2012, p. 61) a aplicação da territorialidade 

garante maior segurança jurídica para as partes, pois o processo arbitral, caso esteja de 

acordo com as normas locais, poderá contar com o apoio das cortes locais, seja para a 

indicação de um árbitro, para preservar evidências ou para a execução de sentenças 

arbitrais. 

 Em muitos processos arbitrais internacionais, as partes escolhem como local da 

arbitragem um país neutro, o qual nenhuma delas possuem ligação direta. É nesta 

característica da arbitragem que a teoria da deslocalização se baseia.  

 De acordo com Rubino-Sammartano (2001, p. 484), esta corrente da arbitragem 

internacional teve a sua origem nos julgamentos Saudi Arabia v. Aramco e Texaco 

Overseas Petroleum Company (US) and California Asiatic Oil Company (US) v. The 
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Government of the Libyan Arab Republic, tendo o primeiro caso sido julgado nos anos 

1960 e e o segundo no fim dos anos 1970.  

 Segundo Moses (2012, p. 60), os proponentes desta teoria defendem que um 

Estado não deve se preocupar com a disputa que não possui relação direta com o país e 

que ocorre entre duas partes que não são cidadãos daquela nação. Neste sentido, o 

processo arbitral internacional passa a ter uma característica flutuante, ou seja, não 

dependente do Estado. A visão dessa corrente, portanto, é a de que o processo arbitral 

deve ser regulado por si próprio. 

 Dentre os principais argumentos utilizados pelos defensores da teoria da 

deslocalização, Mistelis (2013, p. 168) cita o fato de que a escolha do local da arbitragem 

geralmente é uma mera questão de conveniência, sendo esta decisão geralmente 

governada pela busca da neutralidade. Além disso, o autor aponta que, geralmente, o 

papel da corte arbitral, principalmente na arbitragem ad hoc, é transitório, não tendo o 

local da arbitragem uma conexão necessária com o processo em si. 

 Uma das principais diferenças entre a teoria da territorialidade e a da 

deslocalização é que, na primeira, existem duas leis aplicáveis que devem ser observadas 

pelas partes: a lei onde se pretende executar a sentença arbitral e a lei do local da 

arbitragem. Ambas seriam aplicáveis, pois o Estado teria a responsabilidade de regular o 

processo arbitral. 

 No caso da deslocalização, tem-se que a única lei a ser observada pelas partes é a 

lei onde se pretende executar a sentença arbitral. Logo, a lei do local da arbitragem 

estaria separada do processo arbitral em si. Com isso, a arbitragem ocorreria de forma 

independente e não se submeteria às normas locais. 

 Rubino-Sammartano (2001, p. 486), aduz que a doutrina se inclinou para a 

territorialidade pelas vantagens que ela proporcionava, dentre as quais a maior segurança 

jurídica proporcionada às partes, não sendo considerável possível um processo arbitral 

que seja completamente destacado das leis do local da arbitragem. 

 Esta tendência pela territorialidade aplica-se com perfeição à arbitragem 

convencional. No caso da arbitragem eletrônica, pela possibilidade das partes se 

encontrarem simultaneamente em lugares distintos, a questão do local da arbitragem e, 

consequentemente, da lex arbitri aplicável perde força.  
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 Com isso, conforme Moses (2012, p. 61), adquire maior ênfase a deslocalização 

na arbitragem eletrônica, sendo esta considerada uma forma moderna de abordagem 

daquela teoria. Logo, como a aplicação do processo arbitral online sob a égide da teoria 

da territorialidade é excessivamente árduo, devem os defensores da arbitragem eletrônica 

garantir a prevalência da deslocalização na prática arbitral internacional. 

 

3.2.2. Arbitragem eletrônica e possíveis soluções para o problema da Lex Arbitri 

 A arbitragem eletrônica em muito difere do processo arbitral convencional. Talvez 

a principal diferença seja quanto à definição do local da arbitragem e da lex arbitri 

aplicável. Quanto à primeira, tem-se que o assunto já foi tratado anteriormente. Debruça-

se, agora, sobre a problemática da designação da lex arbitri aplicável. 

 Conforme tratado em outra parte desta monografia, a aplicação da teoria da 

territorialidade, comum nos processos arbitrais convencionais, é incompatível com a 

arbitragem eletrônica. O principal efeito deste problema é a criação de duplicidade de lex 

arbitri em um processo arbitral.  

 Betancourt e Zlatanska (2013, p. 262) aduzem que, atualmente, não existem 

regras universais que governem a arbitragem eletrônica, pois afeta diretamente a 

segurança jurídica do processo em si. Este fato pode prejudicar a segurança jurídica dos 

processos arbitrais eletrônicos, afetando, consequentemente, o futuro da arbitragem 

eletrônica no âmbito internacional. 

 De acordo com Mistelis (2013, p. 9), diversas são as soluções propostas para a 

superação deste problema. Uma delas é a criação de um corpo internacional de regras que 

regulem a Arbirtagem Eletrônica. Por ser extremamente difícil associar esse tipo 

específico de processo arbitral com algum sistema legal em particular, Este corpo 

precisaria tomar forma por meio de um abrangente tratado multilateral entre vários 

países.  

 Em favor desta solução, tem-se que já existem acordos internacionais de grande 

abrangência. O principal deles é a Convenção de Nova York, instituída em 1958, cujo 

número de signatários é de 156 países.  

 Apesar da grande anuência internacional quanto àquele acordo, tem-se que o 

mesmo demorou quase cinquenta anos para chegar ao atual nível de aceitação. Portanto, 
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na atual geopolítica mundial, dificilmente um tratado seria amplamente aceito 

rapidamente. Esta demora pode se demonstrar custosa em demasia para a arbitragem 

eletrônica. 

 Mistelis (2013, p. 9) cita outra possível solução para o problema da lex arbitri no 

âmbito da arbitragem eletrônica, sendo esta a concessão pelos tribunais internacionais de 

uma maior liberdade para as partes definirem a lex arbitri aplicável. Trata-se esta a 

solução ideal para a esta problemática. 

 Desta solução, tem-se como consequência básica o crescimento da importância da 

cláusula compromissória ou do compromisso arbitral no processo arbitral eletrônico. 

Caso as partes não decidam desde logo a lex arbitri aplicável, a arbitragem poderá ser 

prejudicada. 

 Com isso, tem-se que, nesta solução, as partes que desejem entrar em um processo 

arbitral eletrônico não podem simplesmente escolher o local da arbitragem e, a partir da 

teoria da territorialidade, ter escolhido de forma conexa a lex arbitri aplicável. Moses 

(2012, p. 47) explicita que a escolha do local de arbitragem é importante, pois, 

geralmente a lei procedimental aplicável ao processo arbitral será a lei do país em que 

aquela acontece. 

 Na arbitragem eletrônica, entretanto, conforme exposto neste trabalho, a definição 

do local de arbitragem perde em importância. Esta é transferida para a definição na 

confecção do contrato da lex arbitri aplicável em caso de futuro processo arbitral entre as 

partes.  

 Por fim, Rubino-Sammartano (2001, p. 477) afirma que a liberdade das partes de 

escolherem a lex arbitri aplicável à arbitragem já é amplamente difundida entre as 

principais cortes do mundo. Na Suprema Corte Inglesa, por exemplo, tem-se o caso 

Dallal v. Bank Mellat, onde decidiu-se pela possibilidade das partes definirem por livre e 

espontânea vontade a lei procedimental aplicável. 

 Com isso, pode-se perceber que a compulsoriedade da escolha da lex arbitri no 

momento da confecção da cláusula compromissória ou do compromisso arbitral não seria 

rechaçada pelas principais cortes nacionais, salvo o caso delas não manterem o atual 

entendimento. 
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3.3. Lex informatica 

 Na atual conjuntura do desenvolvimento tecnológico ao redor do mundo, 

conforme preceitua Scavone Jr (2015, p. 267), ganha força o conceito de “sociedade da 

informação”. Trata-se de um conceito antigo, criado em meados do século XX, para 

ilustrar como a evolução da tecnologia levaria a humanidade para um novo estágio de 

desenvolvimento econômico.  

 Com isso, conclui o supracitado autor (2015, p. 269), “não se pode negar que mais 

uma utilidade das novas tecnologias decorrentes da sociedade da informação é 

possibilitar, no âmbito da arbitragem, a existência de um modelo supranacional”. 

 Logo, ao avançar da ciência da computação, cada vez mais esta influencia o 

Direito. No âmbito do processo arbitral eletrônico, esta situação sobejou-se de uma 

cognoscibilidade ainda maior.  

 

3.3.1. Conceito de lex informatica 

 Trata-se a lex informatica de um conjunto de regras e de costumes de âmbito 

internacional criadas no âmbito da Rede Mundial de Computadores e, geralmente, 

aplicadas nesta seara. Conforme aduzem Kacker e Saluja (2014, p. 32), a lex informatica 

tem se mostrado como um mecanismo promissor para resolução de disputas em um nível 

transnacional. 

 De certa forma, pode-se comparar a lex informatica com a lex mercatoria. Ambas 

possuem um conceito parecido, apesar de atuarem em áreas diferentes. Enquanto a 

primeira se aplica predominantemente na internet, a segunda possui atuação 

predominante no comércio internacional (Patrikios, 2006, p. 1).  

 Apesar disso, nada impede que uma mesma regra seja considerada como parte de 

ambos os conjuntos, haja vista esses conceitos serem bastante fluidos. Alguns autores, 

como Herboczková (2010, p. 9), asseveram que, pela similaridade que apresentam, seria 

a lex informatica somente um sub-grupo da lex mercatoria.  

 

3.3.2. A falsa dicotomia da lex informatica na arbitragem eletrônica 

 Da mesma maneira que a lex mercatoria, a lex informatica é alvo de diversas 

críticas por vários advogados e doutrinadores. A maioria destas é reciclada das críticas 
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apontadas contra a lex mercatoria, o que demonstra, portanto, o quão similar são esses 

dois conceitos. 

 Uma das principais críticas à lex mercatoria e, consequentemente, à lex 

informatica se fundamenta na impossibilidade de existir uma lei supranacional 

independente do Estado, mesmo que no âmbito internacional. Os críticos defendem que o 

desenvolvimento da lex informatica depende das leis nacionais e, principalmente, da 

exequibilidade das sentenças arbitrais que possuam no âmbito das cortes nacionais. 

 Neste jaez, poder-se-ia avaliar a lex informatica como antagônica ao conceito de 

lei nacional comum, haja vista ser assim que alguns defensores da lex mercatoria tratam 

esta. Cria-se, pois, uma dicotomia entre os dois conceitos supramencionaods e as leis dos 

países. Tem-se, entretanto, que esta dualidade não se sustenta a uma análise mais 

cuidadosa. 

 Segundo Mazzuolli (2011, p. 46), o que se percebe no âmbito internacional “é 

uma sociedade de Estados e de organizações internacionais, que mantêm relações entre si 

quando isso lhes convêm e lhes interessa”. Além disso, tem-se que na ordem jurídica 

internacional se observa uma estrutura horizontal e descentralizada, onde nenhum país, 

pelo menos juridicamente, está acima do outro.  

 Criou-se, portanto, um ambiente de ampla liberdade jurídica para o comércio 

internacional. Muito maior, por exemplo, que o comércio interno. Ao que discerne à lex 

informatica, tem-se que isto também é verdade. Vale ressaltar, ainda, que no âmbito da 

internet a liberdade jurídica é ainda maior. 

 Analisando esse panorama, pode-se perceber que a lex mercatoria e a lex 

informatica não podem ser relegadas como sempre originária da lei interna de um país. 

No âmbito da primeira, por exemplo, pode-se citar os International Commercial Terms 

(INCOTERMS), que são amplamente utilizados no comércio internacional, são utilizados 

pelas principais cortes arbitrais do mundo e não foram originários de nenhuma legislação 

nacional. 

 Apesar disso, este fato não quer dizer que a lex mercatoria e a lex informatica não 

possuam uma certa dependência da jurisdição estatal. Afinal, as sentenças arbitrais 

geralmente precisarão da ajuda das cortes nacionais para que a exequibilidade daquelas 

seja garantida. 
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 Logo, o que se tem, segundo Michaels (2007, p. 447) ao tratar da lex mercatoria, é 

uma lex mercatoria que transcende fronteiras em um senso transnacional. Estes costumes, 

entretanto, não são verdadeiramente independentes da legislação estatal. Com isso, 

observa-se uma competição contínua entre leis estatais e costumes transnacionais. Desta 

relação nasce a lex mercatoria e, por conclusão, a lex informatica. 

 Outra crítica baseada nessa falsa dicotomia é que os dois conceitos 

supramencionados proporcionariam uma insegurança jurídica para as partes por não 

serem fruto do legislador do Estado. Conforme demonstra-se mais adiante, esta afirmação 

é infundada tanto no âmbito da arbitragem internacional convencional, no caso da lex 

mercatoria, quanto no da arbitragem eletrônica, no caso da lex informatica. 

 Conforme afima Herboczková (2010, p. 9), diversas são as cortes internacionais 

de arbitragem que aplicam a lex mercatoria, sendo esta, apesar das críticas, amplamente 

difundida no comércio internacional. Quanto à lex informatica, tem-se que o seu conceito 

não é amplamente conhecido.  

 Todavia, conforme afirma a sobremencionada autora (2010, p. 9), “it is expected 

that the concept of lex informatica would undergo similar process of creation and 

codification as lex mercatoria and will be perfectly suited for international e-

transactions”. Logo, o próprio sucesso deste conceito dependerá do sucesso da 

arbitragem eletrônica no âmbito da Rede Mundial de Computadores. 

 

3.4. Convenção de Nova York e a arbitragem eletrônica 

 Em 1958, 24 países assinaram aquele que é um dos mais importantes tratados 

sobre arbitragem internacional da história: a Convenção de Nova York Para o 

Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. Rubino-Sammartano 

(2001, p. 943) afirma que este tratado “is by far the most important international 

convention in the field of arbitration”.  

 Além disso, o autor (2001, p. 943) também afirma que a Convenção de Nova York 

versa não somente sobre as sentenças arbitrais, mas também das cláusulas e dos 

compromissos arbitrais. Atualmente, este acordo possui mais de 156 países signatários, 

sendo um dos tratados internacionais sobre Direito Internacional com maior número de 

participantes.  
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 Uma das características básicas da Convenção de Nova York é a sua atitude pró-

execução das sentenças arbitrais estrangeiras. Em diversos dispositivos jurídicos, este 

acordo busca facilitar a adoção pelas cortes nacionais das sentenças proferidas em 

processos arbitrais internacionais.  

 Apesar de ser um marco na arbitragem internacional, a Convenção de Nova York, 

quando de sua instituição, como era de se esperar haja vista a data em que este fato 

ocorreu, não previu a existência do processo arbitral por meio eletrônico. Isso poderia vir 

a causar um certo receio entre as partes que optem pela arbitragem eletrônica.  

 Conforme explicitado, apesar desta ser um dos desafios a serem enfrentados pela 

arbitragem eletrônica no âmbito internacional, com as devidas atualizações, tem-se que as 

sentenças eletrônicas poderiam alcançar o mesmo sucesso que as suas contrapartes 

convencionais. 

 

3.4.1. A aplicação da Convenção de Nova York no âmbito da arbitragem eletrônica 

 A assinatura da Convenção de Nova York permitiu um grande desenvolvimento 

da arbitragem internacional, pois aquela promoveu uma maior segurança jurídica para as 

sentenças arbitrais. Logo, a aplicação deste tratado no âmbito da arbitragem eletrônica é 

fundamental para que esta possa ser plenamente desenvolvida. 

 Uma das primeiras dificuldades que poder-se-ia alegar para a aplicação da 

Convenção de Nova York na arbitragem eletrônica é que esta, em seu artigo 2º, afirma 

que os países signatários deste tratado deverão reconhecer as cláusulas compromissórias 

e os compromissos arbitrais que estejam na forma escrita. Este dispositivo jurídico 

explicita, in verbis: 

Article II. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing 
under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences 

which have arisen or which may arise between them in respect of a defined 

legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter 

capable of settlement by arbitration.35 

 

 Apesar disso, os principais ordenamentos jurídicos do mundo têm aceitado a 

comunicação eletrônica como capaz de satisfazer o requisito do acordo escrito. Neste 

                                                             
35 T.L.: Artigo 2º. Cada Estado contratante deverá reconhecer o acordo escrito pelo qual as partes se 

comprometem a submeter à arbitragem todas as divergências que tenham surgido ou que possam surgir 

entre eles a respeito de uma determinada relação jurídica, contratual ou não contratual, respeitante a um 

assunto suscetível de ser decidido por arbitragem. 
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sentido, aduz Moses (2012, p. 27) que, apesar da Convenção de Nova York oferece a 

opção de que o acordo escrito seja realizado por meio de cartas ou de telegramas, na 

atualidade, outros meios de comunicação, como e-mails e faxes são utilizados como 

forma de contratos. 

 Algumas cortes americanas, como a corte do Estado da Califórnia, já julgaram de 

forma favorável à abrangência da Convenção de Nova York aos novos meios de 

comunicação. Dentre os julgados, pode-se citar o caso Chloe Z Fishing Co. v. Odyssey Re 

(London) Ltd., cuja sentença expressa: 

First, plaintiffs argue that the Convention does not specifically reference "slips" 

as "letters or telegrams" even though the practice of presenting slips to 

underwriters for their signatures in the London insurance market was well-

established at the time the Convention was drafted. (See Pls.' Supp. Resp. to 

Ct.'s Ord. at 5 & n. 4.) However, neither does the Convention reference a 

"facsimile," a "telex," or an "e-mail."[9] Under plaintiffs' unduly restrictive 
definition, only a written message sent in an envelope with a signature or a 

message transmitted by telegraph would satisfy the letter and telegram 

requirements respectively. (See Pls.' Resp. to Ct.'s Ord. at 7, n. 6.) However, 

the Court finds that Article II section 2 of the Convention could not have 

intended to exclude all other forms of written communications regularly 

utilized to conduct commerce in the various signatory nations by failing to 

provide an exhaustive list of "letters" or "telegrams."
36 [grifou-se] 

 

 Além disso, a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 

Internacional já se manifestou de forma favorável aos meios eletrônicos. Em 2006, este 

órgão atualizou a sua lei-modelo de arbitragem internacional para que aqueles métodos 

fossem reconhecidos como formas contratuais legítimas. Assim estipula o Art. 7º, inciso 

IV, da supracitada lei-modelo:  

The requirement that an arbitration agreement be in writing is met by an 

electronic communication if the information contained therein is accessible so 

as to be useable for subsequent reference; “electronic communication” means 

any communication that the parties make by means of data messages; “data 

message” means information generated, sent, received or stored by electronic, 
magnetic, optical or similar means, including, but not Part One. UNCITRAL 

                                                             
36 T.L.: Em primeiro lugar, os autores da ação argumentam que a Convenção não faz referência a "deslizes" 

como "cartas ou telegramas", embora a prática de apresentar deslizamentos de subscritores para as suas 

assinaturas no mercado de seguros de Londres foi bem estabelecidos no momento da Convenção foi 

redigida. No entanto, nem a Convençãofaz referência a um "fac-símile", um "telex," ou um "e-mail". Sob 

definição excessivamente restritiva dos demandantes, apenas uma mensagem escrita enviada em um 
envelope com uma assinatura ou uma mensagem transmitida por telégrafo iria satisfazer os requisitos carta 

e telegrama respectivamente. (Veja Pls. 'Resp. A Ct. De Ord., Aos 7, n. 6.) No entanto, o Tribunal considera 

que o artigo II, secção 2 da convenção não poderia ter a intenção de excluir todas as outras formas de 

comunicações escritas regularmente utilizados para conduzir o comércio nas várias nações signatárias ao 

não fornecer uma lista exaustiva de "letras" ou "telegramas". 
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Model Law on International Commercial Arbitration 5 limited to, electronic 

data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.37 

 

 Logo, pode-se perceber que existe atualmente um movimento em prol dos meios 

eletrônicos como métodos legítimos de se adentrar em uma arbitragem. Com isso, tem-se 

que a dificuldade ante à inexistência de um acordo escrito em papel na arbitragem 

eletrônica está ultrapassada. 

 Outra questão de extrema relevância para a arbitragem eletrônica no âmbito da 

Convenção de Nova York é a definição do local do processo arbitral. Este problema 

afigura-se de uma maior complexidade do que a necessidade da cláusula compromissória 

ou do compromisso arbitral da arbitragem eletrônica ser em formato escrito. Definir o 

local em que ocorre o processo arbitral eletrônico é de extrema penosidade. 

 Acerca do seu local de aplicação, o art. 1º da Convenção de Nova York assevera:  

Article I. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of 

arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the 

recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of 

differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to 

arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their 

recognition and enforcement are sought.38 

 

 Logo, como pode-se perceber, para que ocorra a aplicação da Convenção de Nova 

York, deve-se inicialmente definir o local da arbitragem. Alguns autores, como Tao 

(2004, p. 188), defendem que a Convenção de Nova York não seria aplicável nas 

arbitragens eletrônicas em que o local do processo arbitral não possa ser delimitado.  

 Com isso, chega-se àquele que talvez seja o principal obstáculo para o pleno 

desenvolvimento da arbitragem eletrônica no âmbito internacional: a falta de um local 

específico em que ocorre o processo arbitral, haja vista que naquela modalidade, ele pode 

ocorrer simultaneamente em vários pontos.  

                                                             
37 T.L.: A exigência de que uma convenção de arbitragem seja por escrito é satisfeita por uma comunicação 

eletrônica se a informação aí contida seja acessível, de modo a ser utilizável para referência subsequente; 

"Comunicação electrónica", qualquer comunicação que as partes fazem por meio de mensagens de dados; 

"Mensagem de dados", a informação gerada, enviada, recebida ou armazenadas por meios electrónicos, 

magnéticos, ópticos ou similares, incluindo, mas não Part One. UNCITRAL Lei Modelo sobre Arbitragem 

Comercial Internacional 5 limitados a, intercâmbio eletrônico de dados (EDI), correio eletrônico, 

telegrama, telex ou telecópia. 
38 T.L.: Artigo I. Esta Convenção aplica-se ao reconhecimento e execução de sentenças arbitrais proferidas 

no território de um Estado que não seja o Estado em que o reconhecimento ea execução de tais sentenças e 

resultantes de diferenças entre as pessoas, seja física ou jurídica. É igualmente aplicável às sentenças 

arbitrais não consideradas como sentenças domésticas no Estado onde o seu reconhecimento ea sua 

execução. 
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 Sem a Convenção de Nova York, as sentenças arbitrais eletrônicas perderiam 

muita da sua  exequibilidade perante as principais cortes do mundo. Logo, poder-se-ia 

conjecturar que aquela muito dependeria de como cada suprema corte dos países trataria 

deste tema. Com  isso, as sentenças arbitrais eletrônicas passariam a ter o mesmo 

prestígio que aquelas proferidas na arbitragem convencional. 

 Conforme explicitado por Herboczková (2010, p. 8), “one may consider the New 

York Convention to be out of date, but it is still valid and widely accepted Convention, 

which simply cannot be ignored”
39

. Com isso, resta à arbitragem eletrônica esperar que a 

comunidade internacional proceda às devidas atualizações no art. 1º deste tratado. 

 

3.4.2. A Convenção de Nova York e a necessidade de atualizações 

 

 A Convenção de Nova York foi instituída em 1958. Desde aquela época, o seu 

texto não foi modificado de forma direta. Somente em 2006 foi reunida uma assembleia 

geral que emitiu um documento explicitando como deveria ser a interpretação de alguns 

dispositivos jurídicos deste tratado à luz do desenvolvimento tecnológico das últimas 

décadas. 

 Esta atualização, entretanto, em nenhum momento fez menção ao artigo 1º da 

Convenção de Nova York, sendo este justamente o dispositivo jurídico que impediria a 

aplicação deste tratado para as sentenças arbitrais eletrônicas. Alguns defendem que este 

acordo não necessitaria de atualizações. Na verdade, o que seria mandatório era a 

instituição de uma nova convenção voltada exclusivamente para a arbitragem eletrônica. 

 Apesar da clara dificuldade de este acordo vir a ser elaborado, e da esperada 

demora para que a convenção venha a ser reconhecida amplamente na comunidade 

internacional, a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional tem 

defendido essa tese para as arbitragens envolvendo relações consumeristas. Em 2013, 

este órgão internacional publicou um documento em que defendia essa posição:  

The Working Group may also wish to recall that at its twenty-second session, 

albeit in the context of arbitral awards arising out of ODR procedures, it 

considered that a need existed to address mechanisms that were simpler than 

the enforcement mechanism provided by the Convention on the Recognition 
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958), given the need 

                                                             
39 T.L.: Pode-se considerar a Convenção de Nova York para ficar fora da data, mas ainda é válido e 

amplamente aceito Convenção, que simplesmente não pode ser ignorado. 
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for a practical and expeditious mechanism in the context of low-value, high-

volume transactions.40 

 

 Pode-se perceber, portanto, que esta não é a solução que melhor se alinha com o 

pleno desenvolvimento da arbitragem eletrônica na seara internacional. O melhor, 

portanto, seria atualizar o art. 1º da Convenção de Nova York para que o mesmo passe a 

abranger o processo arbitral eletrônico. 

 Outro artigo da Convenção de Nova York que necessita de atualização é a alínea d 

do seu artigo 5º, que assim estipula: 

Article V. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the 

request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to 

the competent authority where the recognition and enforcement is sought, 

proof that: 

(…) 

(d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not 

in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, 

was not in accordance with the law of the country where the arbitration took 
place;41 

 

 No âmbito da arbitragem eletrônica, caso as partes não tenham definido como o 

procedimento será regulado, pode ser muito difícil discernir se o processo arbitral esteve 

de acordo com a lei do local da arbitragem. Afinal, conforme tratou-se em outra parte 

deste trabalho, a definição desta pode ser extremamente dificultosa. 

 Logo, na prática jurídica, a solução mais viável atualmente seria obrigar as partes 

de um processo arbitral eletrônico a sempre definirem da maneira mais completa possível 

como a arbitragem irá proceder.  

 Esta obrigatoriedade pode prejudicar a popularidade daquela, pois, com isso, cria-

se mais uma condição para que este tipo de processo venha a ocorrer de modo legítimo, 

                                                             
40 T.L.: O Grupo de Trabalho também pode querer recordar que, na sua vigésima segunda sessão, embora 

no contexto de sentenças arbitrais decorrentes de procedimentos de ODR, considerou que a necessidade 

existiu a mecanismos de endereços que eram mais simples que o mecanismo de execução previsto pela 

Convenção sobre o Reconhecimento ea execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (Nova York, 1958), 

dada a necessidade de um mecanismo prático e expedito no contexto de baixo valor, transações de alto 

volume. 
41 T.L.: Artigo 5º. O reconhecimento ea execução da sentença pode ser recusado, a pedido da parte contra a 

qual ela é invocada, unicamente se esta parte fornecer à autoridade competente onde o reconhecimento ea 
execução, prova de que: 

(...) 

(d) A composição da autoridade arbitral ou o processo arbitral não estava em conformidade com o acordo 

das partes ou, na falta de acordo, não estava em conformidade com a lei do país onde a arbitragem teve 

lugar; 
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dificultando, pois, a sucessão do mesmo. Apesar disso, esta solução seria a que causaria 

menos dano para a arbitragem eletrônica no âmbito internacional. 

 Além disso, a Lei-Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito 

Comercial Internacional estipula em seu artigo 20: 

Article 20. The parties are free to agree on the place of arbitration. Failing 

such agreement, the place of arbitration shall be determined by the arbitral 

tribunal having regard to the circumstances of the case, including the 

convenience of the parties.42 

 

 Logo, segundo esta lei-modelo, é perfeitamente cabível às partes escolherem o 

local em que o processo arbitral ocorrerá, havendo, portanto, a aplicação do que parte da 

doutrina chama de forum shopping, ou seja, a escolha do foro mais favorável por parte do 

autor (Del’Olmo, 2014, p. 398). 

 É válido ressaltar, ainda, que a lei-modelo da Comissão das Nações Unidas para o 

Direito Comercial Internacional serve como base para a lei de arbitragem de mais de 60 

países, estando presente em todos os continentes (Moses, 2012, p. 6-7). Com isso, 

demonstra-se que a necessidade da escolha do local do processo arbitral eletrônico estaria 

de acordo com o atual estágio de desenvolvimento da arbitragem internacional. 

 

3.5. Segurança jurídica no âmbito do processo arbitral eletrônico 

 Trata-se a segurança jurídica como um dos principais mais presentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, sendo uma “pedra angular do Estado de Direito sob a 

forma de proteção à confiança” (Mendes, 2014, 1.193). 

 A Constituição Federal faz referência a este princípio implicitamente em diversos 

dispositivos jurídicos. Dentre estes, pode-se destacar  

Art.5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXXVI. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada. 

XXXIX. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal.  

XL. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.  

 

                                                             
42 T.L.: Artigo 20. As partes são livres de chegar a acordo sobre o lugar da arbitragem. Na falta de acordo, o 

local da arbitragem será determinada pelo tribunal arbitral Tendo em conta as circunstâncias do caso, 

incluindo a conveniência das partes. 
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 Conforme pode-se perceber, apesar da Constituição Federal não fazer menção 

expressa a este princípio, o mesmo se encontra muito presente de forma implícita.  

 No âmbito da arbitragem internacional, o princípio da segurança jurídica também 

possui uma grande importância. Conforme aduz Moses (2012, p. 87), em diversas 

situações as partes de um processo arbitral necessitarão do apoio das cortes nacionais, 

seja para homologar uma sentença arbitral, seja para garantir a produção de provas 

necessárias à resolução da disputa. 

 Apesar de ser um sistema eminentemente privado, a participação do Estado nestes 

casos afigura-se em uma tentativa de se garantir a plena execução da sentença arbitral, 

bem como a justiça no âmbito do processo arbitral, de modo a garantir uma maior 

segurança jurídica para as partes. Portanto, a maioria dos ordenamentos jurídicos tem 

instituído leis que garantem a exequibilidade das sentenças arbitrais em paridade com as 

sentenças comuns. 

 No Brasil, tem-se o inciso VII do artigo 515 do Código Processual Civil/2015, 

bem como  

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo 

com os artigos previstos neste Título:  
(...) 

VII - a sentença arbitral; 

 

 No âmbito internacional, a principal ação em prol da segurança jurídica das 

sentenças arbitrais estrangeiras foi a assinatura da Convenção de Nova York, que trata da 

execução das sentenças arbitrais. Atualmente, mais de 160 países são ratificaram este 

acordo, sendo um dos com maior número de signatários no âmbito do Direito 

Internacional. 

 Apesar disso, tanto a legislação brasileira, quanto a Convenção de Nova York não 

fazem menção à arbitragem eletrônica, criando-se, portanto, dúvidas acerca da 

exequibilidade das sentenças proferidas neste tipo de processo arbitral. Desta forma, 

prejudica-se a segurança jurídica das partes na arbitragem eletrônica. 

 Neste jaez, tem-se como fundamental a modificação do artigo 1º da Convenção de 

Nova York para que o processo arbitral eletrônico seja abrangido por este acordo 

internacional, pois, dada o alcance geográfico da Convenção de Nova York, tem-se que o 

mesmo será de grande importância para garantir a segurança jurídica nas sentenças 
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arbitrais eletrônicas, haja vista existirem atualmente cerca de 156 países signatários deste 

acordo, ou seja, quase 75 por cento de todas as nações do mundo.
43

 

 Outro passo importante para a exequibilidade das sentenças arbitrais eletrônicas é 

a garantia de que as assinaturas eletrônicas presentes nos documentos do processo arbitral 

eletrônico sejam consideradas válidas. De modo positivo, diversos são os países que 

possuem leis que permitem isso, apesar de quase nenhum o fazer de forma direta.  

 No Brasil, por exemplo, tem-se a Lei nº 11.419/2006. Na Índia, pode-se citar os 

artigos 3, 5 e 15 da Information Technology Act, cuja última reforma ocorreu em 2008. 

Leis nacionais como essas fornecem parte do arcabouço jurídico necessário para as 

sentenças arbitrais eletrônicas, garantindo, assim, uma segurança jurídica plena para as 

partes deste tipo de arbitragem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43Para a lista completa dos países signatários, veja: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A arbitragem eletrônica possui um enorme potencial. Se utilizada da forma 

correta, ela pode trazer diversos benefícios para o comércio internacional de grande e de 

pequeno porte. Apesar disso, diversos são os desafios que deverão ser superados para que 

o processo arbitral eletrônico alcance o mesmo nível de popularidade que desfrutada pela 

arbitragem realizada da maneira convencional. 

 Acerca do local da arbitragem eletrônica, tem-se que a definição da mesma pode 

se dar pelas próprias partes, aplicando-se, pois, a teoria do forum shopping, já 

devidamente consagrada na doutrina do Direito Internacional Privado. Esta aplicação 

permitiria garantir a liberdade das partes, enquanto garantiria a segurança jurídica 

necessária ao processo arbitral eletrônico. 

 Por consequente, a definição do local da arbitragem pelo forum shopping 

garantiria a solução do problema da lex arbitri, pois a escolha, desde a elaboração do 

contrato, da lei processual aplicável ao processo arbitral não permitiria que a 

possibilidade de múltiplos locais de arbitragem não criasse um problema de leis nacionais 

conflituosas, caso a lei processual de um país onde ocorre um processo arbitral eletrônico 

fosse de encontro à lei processual de outra nação onde a mesma arbitragem ocorre. 

 Outro tema bastante recorrente na seara da arbitragem eletrônica internacional é a 

aplicação, ou não, da lex informatica, ou seja, da lex mercatoria do século XXI. Neste 

jaez, aquela tem se mostrado como um mecanismo promissor para resolução de disputas 

em um nível transnacional. Com isso, tem-se que a lex informatica poderá se tornar 

fundamental para a arbitragem eletrônica internacional, pois aquela possui a fluidez que 

esta necessita. 

 Outro importante desafio a ser superado pela arbitragem eletrônica no âmbito 

internacional é a aplicação da Convenção de Nova York. Este acordo versa sobre a 

execução das sentenças arbitrais na seara internacional. No âmbito desta convenção, 

existem algumas dificuldades na aplicação das sentenças arbitrais eletrônicas. Apesar 

disso, com as devidas atualizações, tem-se que seria permitido às sentenças eletrônicas 

alcançar o mesmo sucesso que as suas contrapartes convencionais. 

 Sem a Convenção de Nova York, as sentenças arbitrais eletrônicas perderiam 

muita da sua  exequibilidade perante as principais cortes do mundo. Logo, poder-se-ia 



48 

 

conjecturar que aquela muito dependeria de como cada suprema corte dos países trataria 

deste tema. Com  isso, as sentenças arbitrais eletrônicas passariam a ter o mesmo 

prestígio que aquelas proferidas na arbitragem convencional. 

 Outro assunto extremamente importante na arbitragem eletrônica é a questão da 

segurança jurídica, especialmente no que se concerne às sentenças arbitrais. O sucesso da 

execução das sentenças de processos arbitrais eletrônico perpassa por duas condições 

básicas: o apoio de tratados internacionais, principalmente da Convenção de Nova York, 

e o suporte das leis nacionais.  

 No que discerne o primeiro, tem-se que já existe um movimento de alguns 

organismos internacionais para apoiar não somente as sentenças, mas os documentos 

eletrônicos em geral. Um exemplo disso é a atualização da Lei-Modelo de Arbitragem da 

Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. 

 Acerca do suporte das leis nacionais, diversos são os países que consideram como 

legítimos os documentos jurídicos eletrônicos. A Índia, por exemplo, é um deles. O Brasil 

é outro, pois em 2006 foi instituída a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a 

informatização do processo judicial. Diversos são os outros exemplos de países que 

seguem esse movimento. 

 Conforme pode-se perceber, diversas são atualmente as dificuldades da 

arbitragem eletrônica internacional. Apesar disso, os potenciais benefícios dessa 

modalidade do processo arbitral são enormes, tanto para as grandes corporações, que há 

muito tempo já utilizam a arbitragem internacional para resolver disputas comerciais, 

quanto para os consumidores individuais e para os pequenos empresários, que fazem 

parte de uma parcela pequena, mas cada vez mais relevante, do comércio internacional. 
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