
AA  AARRBBIITTRRAAGGEEMM  CCOOMMOO  FFOORRMMAA  DDEE  SSOOLLUUÇÇÕÕEESS  DDEE  CCOONNFFLLIITTOOSS  

TTHHEE  AARRBBIITTRRAATTIIOONN  AASS  FFOORRMM  OOFF  SSOOLLUUTTIIOONNSS  OOFF  CCOONNFFLLIICCTTSS  
  

GGIILL,,  MM..  HH..  SS..  

  
FFaaccuullddaaddeess  IInntteeggrraaddaass  ddee  OOuurriinnhhooss//FFIIOO//FFEEMMMM  

  

RREESSUUMMOO  

  
EEssttee  eessttuuddoo  tteemm  ccoommoo  ffiinnaalliiddaaddee  ttrraazzeerr  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ee  eeffeettiivviiddaaddee  ddoo  JJuuíízzoo  AArrbbiittrraall  ppaarraa  ttooddaa  aa  
ssoocciieeddaaddee,,  ccoonnttuuddoo  aappoonnttaarr  ssuuaass  ggaarraannttiiaass  ee  ssiittuuaaççõõeess  eemm  nnoossssaa  rreeaalliiddaaddee  jjuurrííddiiccaa  ssoocciiaall..  PPoorrttaannttoo  
eemm  uumm  pprriimmeeiirroo  mmoommeennttoo,,  aapprreesseennttaarr--ssee--áá  ssuuaa  eessttrruuttuurraa  hhiissttóórriiccaa  ee  aattuuaall  ppaarraa  ccoommpprreeeennssããoo  ddeessssee  
iinnssttiittuuttoo  ttããoo  ppoouuccoo  ccoonnhheecciiddoo  ppeellaa  nnaaççããoo  bbrraassiilleeiirraa..  EEmm  uumm  sseegguunnddoo  mmoommeennttoo    iirráá  aappoonnttaarr  ssuuaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ggeerraaiiss  ddoo  qquuee  sseerriiaa  aa  aapplliiccaaççããoo  ddaa  aarrbbiittrraaggeemm  nnoo  mmeeiioo  aass  rreellaaççõõeess  ddee  ccoonnfflliittoo..  BBuussccaa--
ssee  aassssiimm,,  iinnssttrruummeennttaalliizzaarr  aass  ppaarrtteess  nnaa  eexxeeccuuççããoo  ddee  ssuuaass  pprreetteennssõõeess  lliittiiggiioossaass  aattrraavvééss  ddee  sseenntteennççaass  
aarrbbiittrraaiiss  ddee  ffoorrmmaa  ccéélleerree  ee  eeffiiccaazz..  PPoorr  úúllttiimmoo,,  pprreetteennddee--ssee  eessccllaarreecceerr  ssuuaa  lleeggiittiimmiiddaaddee  aaffaassttaannddoo  aa  
iinnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddaa  LLeeii  99..330077//11999966  ee  ssuuaa  jjuussttaa  ppoossiiççããoo  eemm  rreellaaççããoo  àà  aapprreecciiaaççããoo  ddoo  óórrggããoo  
jjuurriissddiicciioonnaall..  
  
UUnniitteerrmmooss::  cceelleerriiddaaddee;;  eeffeettiivviiddaaddee;;  lleeggiittiimmiiddaaddee  ccoonnssttiittuucciioonnaall..  
  

AABBSSTTRRAACCTT  

    
TThhiiss  ssttuuddyy  iitt  hhaass  aass  ppuurrppoossee  ttoo  bbrriinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aanndd  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  AArrbbiittrraattiioonnaall  JJuuddggmmeenntt  
ffoorr  aallll  tthhee  ssoocciieettyy,,  hhoowweevveerr  ttoo  ppooiinntt  iittss  gguuaarraanntteeeess  aanndd  ssiittuuaattiioonnss  iinn  oouurr  ssoocciiaall  lleeggaall  rreeaalliittyy..  TThheerreeffoorree  aatt  
aa  ffiirrsstt  mmoommeenntt,,  iittss  hhiissttoorriiccaall  aanndd  ccuurrrreenntt  ssttrruuccttuurree  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhiiss  iinnssttiittuuttee  ssoo  lliittttllee  kknnoowwnn  bbyy  
tthhee  BBrraazziilliiaann  nnaattiioonn  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd..  AAtt  aass  aa  mmoommeenntt  ttoo  ppooiinntt  iittss  ggeenneerraall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  wwhhaatt  iitt  
wwoouulldd  bbee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  aarrbbiittrraattiioonn  iinn  tthhee  wwaayy  tthhee  ccoonnfflliicctt  rreellaattiioonnss..  SSeeaarrcchhiinngg  tthhuuss  ttoo  
iinnssttrruummeennttaalliizzaarr  tthhee  ppaarrttss  iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  iittss  lliittiiggiioouuss  pprreetteennssiioonnss  tthhrroouugghh  aawwaarrddss  ooff  eeffffiicciieenntt  ffoorrmm  
ccéélleerree  aanndd..  FFiinnaallllyy  ttoo  ccllaarriiffyy  iittss  lleeggiittiimmaaccyy  mmoovviinngg  aawwaayy  uunnccoonnssttiittuuttiioonnaalliittyy  ffrroomm  99,,330077//11999966  LLaaww  aanndd  iittss  
jjoouusstt  ppoossiittiioonn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  jjuuddiicciiaall  bbooddyy..  
    
  
kkeeyywwoorrddss::  cceelleerriiddaaddee;;  eeffffeeccttiivveenneessss;;  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  lleeggiittiimmaaccyy..  

  

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

IINNSSTTIITTUUTTOOSS  DDAA  AARRBBIITTRRAAGGEEMM  EE  AA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLIIDDAADDEE  DDAA    LLEEII  
99..330077//11999966  
  
  

AA  LLeeii  ddee  AArrbbiittrraaggeemm  nnºº..  99..330077  ddee  2233  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  11999966  eemmpprreeggaaddaa  ccoommoo  

ffoorrmmaa  ddee  ssoolluuççããoo  ddee  ccoonnfflliittooss  eexxttrraajjuuddiicciiaaiiss  qquuee  eennvvoollvveemm  iinntteerreesssseess  ppaassssíívveeiiss  ddee  

nneeggoocciiaaççããoo,,  ppooddee  ooccaassiioonnaarr  uummaa  ppoossssíívveell  ccoolliissããoo  ccoomm  oo  pprriinnccííppiioo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  ddoo  

dduupplloo  ggrraauu  ddee  jjuurriissddiiççããoo  ee  ddaa  aammppllaa  ddeeffeessaa..    

    



OO  EEssttaaddoo  bbrraassiilleeiirroo  aattrraavvééss  ddooss  sseeuuss  óórrggããooss  jjuullggaaddoorreess  eexxeerrccee  aa  jjuurriissddiiççããoo  

ccoommoo  aattiivviiddaaddee  ppaarraa  aa  ssoolluuççããoo  ddee  ccoonnfflliittooss;;  ccoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  aa  AArrbbiittrraaggeemm  

aapprreesseennttaa--ssee  ccoommoo  mmeeiioo  aalltteerrnnaattiivvoo  ddee  ssoolluuççããoo  ddooss  ccoonnfflliittooss,,  vveerriiffiiccaa--ssee  aa  

nneecceessssiiddaaddee  ddee  lleeggiittiimmaarr  aa  rreeffeerriiddaa  LLeeii  ppaarraa  qquuee  aa  rreellaaççããoo  eennttrree  eessttee  iinnssttiittuuttoo  ee  ooss  

pprriinnccííppiiooss  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  nnããoo  sseejjaa  llaaddeeaaddaa  ddee  ddúúvviiddaass  rreellaattiivvaass  àà  ssuuaa  

ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee..    

AA  aarrbbiittrraaggeemm  ccaarraacctteerriizzaa--ssee  ccoommoo  uummaa  ttééccnniiccaa  qquuee  tteemm  ppoorr  ffiinnaalliiddaaddee  aa  

ssoolluuççããoo  ddee  ccoonnttrroovvéérrssiiaass  ddeeccoorrrreenntteess  ddee  uummaa  ccoonnvveennççããoo  pprriivvaaddaa  aattrraavvééss  ddaa  

iinntteerrvveennççããoo  ddee  uummaa  oouu  mmaaiiss  ppeessssooaass  ccuujjooss  ppooddeerreess  ssããoo  ddeeffiinniiddooss  ppeellaa  mmeessmmaa..  AA  

ddeecciissããoo  éé  bbaasseeaaddaa  nnaa  cciittaaddaa  ccoonnvveennççããoo,,  sseemm  aa  iinntteerrvveennççããoo  ddoo  EEssttaaddoo,,  tteennddoo  sseeuuss  

eeffeeiittooss  ppooddeerr  ddee  sseenntteennççaa  eexxttrraajjuuddiicciiaall..  

OO  oobbjjeettoo  ddeessttee  eessttuuddoo  bbaasseeiiaa--ssee  nnaa  aannáálliissee  ddaa  aaffiirrmmaaççããoo  ddeessssaa  ssiisstteemmááttiiccaa,,  

aa  aarrbbiittrraaggeemm  éé  aapplliiccaaddaa  nnaa  rreessoolluuççããoo  ddee  ccoonnfflliittooss  sseemm  aa  hhoommoollooggaaççããoo  ddoo  óórrggããoo  

jjuurriissddiicciioonnaall  pprroommoovveennddoo  uummaa  cceelleerriiddaaddee  ffuunncciioonnaall,,  aalléémm  ddiissssoo,,  aa  iinnssttiittuuiiççããoo  ddee  

sseenntteennççaass  aarrbbiittrraaiiss  nnããoo  ddeemmaannddaa  aapprreecciiaaççããoo  aaoo  sseegguunnddoo  ggrraauu  ddee  jjuurriissddiiççããoo  ee,,  sseennddoo  

aassssiimm,,  aattrriibbuuii--ssee  aaoo  ddooccuummeennttoo  lleeggaall  ffoorrççaa  ddee  sseenntteennççaa  ddeeffiinniittiivvaa  ee  ppoossiiççããoo  ddee  

eexxeeccuuttiivviiddaaddee  jjuuddiicciiaall..  

NNoo  BBrraassiill  aa  aaddooççããoo  ddaa  aarrbbiittrraaggeemm  ccoommoo  ccaarráátteerr  ccoonnttrraattuuaall,,  vvaalliiddaa--ssee  aattrraavvééss  

ddee  ccoonnttrraattooss  eemm  qquuee  aass  ppaarrtteess  ffiirrmmaamm  aa  ccoonnvveennççããoo  aarrbbiittrraall  ee  ssuujjeeiittaamm--ssee  áá  ddeecciissããoo  

ddee  uumm  tteerrcceeiirroo  ccoomm  ppooddeerreess  ddee  áárrbbiittrroo..  TTaammbbéémm  ppooddeemm  ssee  vvaalleerr  ppeellooss  óórrggããooss  

eessppeecciiaaiiss..    AAssssiimm,,  aa  sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  nnããoo  ppoossssuuii  jjuurriissddiicciioonnaalliiddaaddee,,  tteennddoo  eemm  vviissttaa  oo  

ccoonncceeiittoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  EEssttaaddoo  ccoommoo  ttuuttoorr  ddaass  rreessoolluuççõõeess  ddaass  

lliiddeess  ee,,  ppoorrttaannttoo,,  eessssee  ppoossiicciioonnaammeennttoo  ccoolliiddee  ccoomm  aa  LLeeii  aarrbbiittrraall  vviiggeennttee  qquuee  ddeeiixxaa  ddee  

eexxiiggiirr  aa  rraattiiffiiccaaççããoo  ddaa  sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  nnaa  jjuussttiiççaa  ccoommuumm..  AAss  ddeecciissõõeess  ttoommaaddaass  

ppeellooss  áárrbbiittrrooss  nnããoo  ppoossssuuii  nnoovvaa  aapprreecciiaaççããoo  ee  ttããoo  ppoouuccoo  rreevviissããoo  ddee  sseenntteennççaa..  

CCoonnffoorrmmee  eenntteennddiimmeennttoo  ddee  EErrnnaannee  ffiiddéélliiss  DDooss  SSaannttooss::  

CCoonnttrraa  sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  nnããoo  hháá  rreeccuurrssoo  nneemm  hhoommoollooggaaççããoo  ((aarrtt..3311))..  AA  

ddiissppoossiiççããoo  éé  ddee  oorrddeemm  ppúúbblliiccaa,,  rraazzããoo  ppeellaa  qquuaall  qquuaallqquueerr  ccllááuussuullaa  

qquuee  ooss  pprreevveejjaa  éé  ttiiddaa  ppoorr  iinneexxiisstteennttee..  NNããoo  sseennddoo  ddeecciissããoo  

jjuurriissddiicciioonnaall,,  aa  sseenntteennççaa  nnããoo  ttrraannssiittaa  eemm  jjuullggaaddoo,,  ppooddeennddoo  aa  ppaarrttee  

iinntteerreessssaaddaa  pplleeiitteeaarr  jjuunnttoo  aaoo  óórrggããoo  jjuurriissddiicciioonnaall  ccoommppeetteennttee  aa  

rreessppeeccttiivvaa  ddeeccllaarraaççããoo  ddee  nnuulliiddaaddee,,  qquuaannttoo  aaoo  sseeuu  aassppeeccttoo  ffoorrmmaall  

((aarrtt..3333))..  ((22000066,,  pp..117755))  

  



PPaarraalleellaammeennttee,,  aa  ccoonncceeppççããoo  ddee  qquuee  aa  lleeii  qquuee  rreeggee  aa  aarrbbiittrraaggeemm  nnããoo  ffeerree  oo  

pprriinnccííppiioo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  qquuee  nnããoo  ssee  ppooddee  vveeddaarr  aaoo  ppaarrttiiccuullaarr  aa  aapprreecciiaaççããoo  ddee  

qquuaallqquueerr  lleessããoo  aaoo  ddiirreeiittoo  ppeelloo  jjuuddiicciiáárriioo,,  uummaa  vveezz  qquuee  eessttaa  aaddvvéémm  ddee  aaccoorrddoo  pprréévviioo  

ffiirrmmaaddoo  eennttrree  aass  ppaarrtteess,,  qquuee  aa  pprriinnccííppiioo  ssããoo  lliivvrreess  ooss  ppaarrttiiccuullaarreess  ppaarraa  rreegguullaammeennttaarr  

ssuuaass  pprróópprriiaass  rreellaaççõõeess  jjuurrííddiiccaass..  DDeessttaa  ffoorrmmaa,,  oo  iinnssttiittuuttoo  éé  ccoommppaattíívveell  ccoomm  aa  

ttrraannssaaççããoo,,  ccoonncciilliiaaççããoo  oouu  qquuaallqquueerr  aaccoorrddoo  ppeelloo  qquuaall  aass  ppaarrtteess  ddiisscciipplliinnaasssseemm  sseeuuss  

iinntteerreesssseess..  

RReessssaallttee--ssee  qquuee  oo  rreeqquuiissiittoo  ffuunnddaammeennttaall  ddoo  aarrbbiittrraammeennttoo  ccoommoo  ffoorrmmaa  ddee  

ddeecciissããoo  eessttáá  nnaass  ccoonnddiiççõõeess  aa  eellee  aapplliiccaaddaass,,  aalléémm  ddee  qquuee  ppooddeerrããoo  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  

aarrbbiittrraaggeemm  aappeennaass  lliittííggiiooss  rreellaattiivvooss  aa  ddiirreeiittooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  ddiissppoonníívveeiiss,,  bbeemm  ccoommoo  

ssoommeennttee  ppooddeerrããoo  vvaalleerr--ssee  ddoo  iinnssttiittuuttoo  aass  ppeessssooaass  ccaappaazzeess  ddee  ccoonnttrraattaarr..  

  

  

MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

  

FFoorraamm  rreeaalliizzaaddaass  ppeessqquuiissaass  bbiibblliiooggrrááffiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass  aaoo  tteemmaa  ee  ttaammbbéémm  aa  

aassppeeccttooss  qquuee  rreegguullaamm  ooss  ssiisstteemmaass  iinnsseerriiddooss  nnoo  ccoonnttrroollee  ddoo  oorrddeennaammeennttoo  jjuurrííddiiccoo  

vviiggeennttee,,  ttaammbbéémm  ccoonnssuullttaass  aa  IInntteerrnneett,,  ppeelloo  vvaassttoo  uunniivveerrssoo  ddee  iinnffoorrmmaaççõõeess  aa  rreessppeeiittoo  

ddoo  aassssuunnttoo  oouu  ssiittuuaaççõõeess  lliiggaaddaass  aaoo  tteemmaa,,  aassssiimm  ttaammbbéémm,,  ooss  jjoorrnnaaiiss  ee  rreevviissttaass  

eessppeecciiaalliizzaaddaass  ttiivveerraamm  ppaappééiiss  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  aa  pprrooppoossiittuurraa  ddee  uumm  eessttuuddoo  

aattuuaalliizzaaddoo  ee  ddiisssseemmiinnaaddoo..  

  

  

RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

  

OO  rreessuullttaaddoo  ddeessssee  eessttuuddoo  tteemm  ccoommoo  mmaarrccoo  iinniicciiaall  sseeuuss  pprreecceeiittooss  ccoonnssttiittuuttiivvooss,,  

ccoommoo  aa  vviiaabbiilliizzaaççããoo  ddaa  iinnssttaauurraaççããoo  ddee  uumm  jjuuíízzoo  aarrbbiittrraall  vváálliiddoo  ppaarraa  ggeerraarr  eeffeeiittooss  nnaa  

óórrbbiittaa  jjuurrííddiiccaa,,  eessssaa  ddeemmaannddaa  éé  rreegguullaammeennttaaddaa  nnoo  BBrraassiill  ppeellaa  lleeii  99..330077//11999966,,  

uuttiilliizzaaddaa  ccoommoo  oo  mmééttooddoo  mmaaiiss  eeffiicciieennttee  nnaa  rreessoolluuççããoo  ddee  ccoonnfflliittooss  eennttrree  ppeessssooaass  

ccaappaazzeess  ddee  ccoonnttrraattaarr,,  rreellaattiivvooss  aa  ddiirreeiittooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  ddiissppoonníívveeiiss..  PPoorrttaannttoo,,  EErrnnaannee  

FFiiddéélliiss  DDooss  SSaannttooss  eenntteennddee  ccoommoo  ccoonncceeiittoo  ddee  aarrbbiittrraaggeemm::  

  

AA  aarrbbiittrraaggeemm,,  oouu  jjuuíízzoo  aarrbbiittrraall,,  éé  uummaa  ffoorrmmaa  ddee  aacceerrttaammeennttoo  ddaass  

rreellaaççõõeess  jjuurrííddiiccaass,,  oouu  ddee  ssoolluuççããoo  ddee  lliittííggiiooss,,  ppoorr  mmeeiioo  ddee  áárrbbiittrroo,,  oouu  



áárrbbiittrrooss,,  eelleeiittoo  ppeellaass  ppaarrtteess,,  oouu  ccoomm  ssuujjeeiiççããoo  ddeellaass  àà  eessccoollhhaa  

jjuurriissddiicciioonnaall,,  eemm  rraazzããoo  ddee  ccoonncceerrttoo  pprréévviioo..((22000066,,  pp..  116611))..  

  

AA  qquueessttããoo  qquuee  ssee  lleevvaannttaa  nneessttee  eessttuuddoo  éé  aa  lleeggiittiimmiiddaaddee  ddoo  óórrggããoo    

jjuurriissddiicciioonnaall  qquuee  tteemm  ppoorr  nnaattuurreezzaa  oo  ppooddeerr  ddee  ddiizzeerr  oo  ddiirreeiittoo,,  ee  aa  eeddiiççããoo  ddaa  LLeeii  

99..330077//11999966,,  qquuee  tteemm  ccoommoo  ffiinnaalliiddaaddee  aa  rreessoolluuççããoo  ddooss  ccoonnfflliittooss  sseemm  aa  aapprreecciiaaççããoo  ddoo  

EEssttaaddoo  jjuurriissddiicciioonnaall,,  lleevvaannttaannddoo  uummaa  ddiissccuussssããoo  ssoobbrree  aa  ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddaa  

AArrbbiittrraaggeemm..  EEnnccoonnttrraa--ssee  eessttee  ddiissppoossiittiivvoo  nnoo  aarrttiiggoo  55ºº..  IInncciissoo  XXXXXXVV  ddaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  

FFeeddeerraall::  

  

      AArrtt..  55ºº  TTooddooss  ssããoo  iigguuaaiiss  ppeerraannttee  aa  lleeii,,  sseemm  ddiissttiinnççããoo  ddee  
qquuaallqquueerr  nnaattuurreezzaa,,  ggaarraannttiinnddoo--ssee  aaooss  bbrraassiilleeiirrooss  ee  aaooss  
eessttrraannggeeiirrooss  rreessiiddeenntteess  nnoo  ppaaííss  aa  iinnvviioollaabbiilliiddaaddee  ddoo  ddiirreeiittoo  àà  
vviiddaa,,  àà  lliibbeerrddaaddee,,  àà  iigguuaallddaaddee,,  àà  sseegguurraannççaa  ee  àà  pprroopprriieeddaaddee,,  
nnooss  tteerrmmooss  sseegguuiinntteess::  
XXXXXXVV  --  aa  lleeii  nnããoo  eexxcclluuiirráá  ddaa  aapprreecciiaaççããoo  ddoo  PPooddeerr  JJuuddiicciiáárriioo  lleessããoo  oouu  

aammeeaaççaa  aa  ddiirreeiittoo;;  

CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo  CCaarrmmoonnaa  aa  ccoonncceeiittuuaa  ddaa  sseegguuiinnttee  ffoorrmmaa::  

AA  aarrbbiittrraaggeemm  éé  uummaa  ttééccnniiccaa  ppaarraa  aa  ssoolluuççããoo  ddee  
ccoonnttrroovvéérrssiiaass  aattrraavvééss  ddaa  iinntteerrvveennççããoo  ddee  uummaa  oouu  mmaaiiss  
ppeessssooaass  qquuee  rreecceebbeemm  sseeuuss  ppooddeerreess  ddee  uummaa  ccoonnvveennççããoo  
pprriivvaaddaa,,  ddeecciiddiinnddoo  ccoomm  bbaassee  nneessttaa  ccoonnvveennççããoo  sseemm  
iinntteerrvveennççããoo  ddoo  EEssttaaddoo,,  sseennddoo  aa  ddeecciissããoo  ddeessttiinnaaddaa  aa  
aassssuummiirr  eeffiiccáácciiaa  ddee  sseenntteennççaa  jjuuddiicciiaall..  ((11999966,,  pp..  2277))..  

  

PPoorrttaannttoo,,  oo  iinnssttiittuuttoo  ddaa  aarrbbiittrraaggeemm  eexxeerrccee  aa  jjuurriissddiiççããoo  ccoommoo  aattiivviiddaaddee  ppaarraa  aa  

ssoolluuççããoo  ddee  ccoonnfflliittooss  eexxttrraajjuuddiicciiaaiiss  qquuee  eennvvoollvvaamm  iinntteerreesssseess  ppaassssíívveeiiss  ddee  nneeggoocciiaaççããoo  

ee  uummaa  ppoossssíívveell  ccoolliissããoo  ccoomm  oo  PPrriinnccííppiioo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddoo  DDuupplloo  GGrraauu  ddee  JJuurriissddiiççããoo    

ddaa  AAmmppllaa  DDeeffeessaa  ee  ddoo  PPrriinnccííppiioo  ddaa  IInnaaffaassttaabbiilliiddaaddee  ddoo  JJuuddiicciiáárriioo,,  sseeuu    pprriinncciippaall  

oobbjjeettiivvoo  éé  ttrraazzeerr  uummaa  cceelleerriiddaaddee  aass  lliiddeess  pprroovviinnddaass  ddaass  rreellaaççõõeess  eennttrree  ppaarrttiiccuullaarreess  

rreellaattiivvooss  aa  ddiirreeiittooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  ddiissppoonníívveeiiss,,  ssóó  ppooddeennddoo  vvaalleerr--ssee  ddaa  aarrbbiittrraaggeemm  aass  

ppeessssooaass  ccaappaazzeess  ddee  ccoonnttrraattaarr  ((aarrttiiggoo  11ºº..  DDaa  LLeeii  99..330077//11999966))..    

EEssssee  aavvaannççoo  ttrroouuxxee  uummaa  ggrraannddee  cceelleerriiddaaddee  ppaarraa  aa  rreessoolluuççããoo  ddooss  ccoonnfflliittooss,,  

ppooiiss  nnããoo  ssee  lliimmiittaa  mmaaiiss  aa  hhoommoollooggaaççããoo  ddoo  ppooddeerr  jjuurriissddiicciioonnaall,,  qquuee  mmoorroossaammeennttee  

ddeecciiddee  ooss  lliittííggiiooss  ppoorr  ffoorrççaa  ddaa  ggiiggaanntteessccaa  ppiillhhaa  ddee  pprroocceessssooss  qquuee  ttrraammiittaamm  nnaass  

ccoommaarrccaass  ddee  ttooddoo  ppaaííss,,  mmeessmmoo  eessttaabbeelleecciiddoo  nnaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall  qquuee  oo  pprroocceessssoo  



ddeevvee  tteerr  uumm  tteemmppoo  rraazzooáávveell  ppaarraa  ssuuaa  ssaattiissffaaççããoo,,  mmuuiittoo  ppoouuccoo  ssee  mmeellhhoorroouu..  PPoorrttaannttoo  

oo  aarrttiiggoo  55ºº..  IInncciissoo  LLXXXXVVIIIIII  ddaa  aattuuaall  CCaarrttaa  MMaaggnnaa  ddiissppõõee::  

  

      AArrtt..  55ºº  TTooddooss  ssããoo  iigguuaaiiss  ppeerraannttee  aa  lleeii,,  sseemm  ddiissttiinnççããoo  ddee  
qquuaallqquueerr  nnaattuurreezzaa,,  ggaarraannttiinnddoo--ssee  aaooss  bbrraassiilleeiirrooss  ee  aaooss  
eessttrraannggeeiirrooss  rreessiiddeenntteess  nnoo  ppaaííss  aa  iinnvviioollaabbiilliiddaaddee  ddoo  ddiirreeiittoo  àà  
vviiddaa,,  àà  lliibbeerrddaaddee,,  àà  iigguuaallddaaddee,,  àà  sseegguurraannççaa  ee  àà  pprroopprriieeddaaddee,,  
nnooss  tteerrmmooss  sseegguuiinntteess::  
  
LLXXXXVVIIIIII  ––  aa  ttooddooss,,  nnoo  ââmmbbiittoo  jjuuddiicciiaall  ee  aaddmmiinniissttrraattiivvoo,,  ssããoo  
aasssseegguurraaddooss  aa  rraazzooáávveell  dduurraaççããoo  ddoo  pprroocceessssoo  ee  ooss  mmeeiiooss  qquuee  
ggaarraannttaamm  aa  cceelleerriiddaaddee  ddee  ssuuaa  ttrraammiittaaççããoo..  
  

  PPoorrttaannttoo  nnaa  aattuuaall  ccoonnjjuunnttuurraa  eessssee  pprroocceeddiimmeennttoo  ttrraazz  uummaa  aaggiilliiddaaddee  aaoo  

pprroocceessssoo,,  vviissttoo  qquuee  nnooss  mmoollddeess  aattuuaaiiss  oo  ppooddeerr  jjuuddiicciiáárriioo  aapprreesseennttaa--ssee  eemm  ccrriissee;;  oo    

pprreessiiddeennttee  ddaa  OOAABB--SSPP,,  LLuuiizz  FFlláávviioo  BBoorrggeess  DD’’UUrrssoo,,  ttrraazz  aa  aattuuaall  ggrraavviiddaaddee  ddoo  ssiisstteemmaa  

ddee  pprroocceessssooss  nnoo  JJuuddiicciiáárriioo::  

OO  ddaaddoo  éé  rreevveellaaddoorr::  ddee  ccaaddaa  1100  pprroocceessssooss  nnaass  pprraatteelleeiirraass  ddoo  
JJuuddiicciiáárriioo,,  aappeennaass  ttrrêêss  ssããoo  jjuullggaaddooss  nnoo  aannoo,,  ssiiggnniiffiiccaannddoo  qquuee  aa  ttaaxxaa  
ddee  ccoonnggeessttiioonnaammeennttoo  ddaa  JJuussttiiççaa,,  eemm  ttooddooss  ooss  rraammooss,,  éé  ddee  7700%%..  
QQuuaarreennttaa  ee  ttrrêêss  mmiillhhõõeess  ddee  pprroocceessssooss  aagguuaarrddaamm  jjuullggaammeennttoo  ppeellaa  
JJuussttiiççaa  ddee  nnoossssoo  ppaaííss..  EEsssseess  nnúúmmeerrooss  aassssuussttaaddoorreess  ddeemmoonnssttrraamm  aa  
ggrraavviiddaaddee  ddaa  ccrriissee  aa  qquuee  eessttáá  ssuubbmmeettiiddoo  oo  PPooddeerr  JJuuddiicciiáárriioo  nnoo  BBrraassiill..  
OO  qquuee  ffaazzeerr  ppaarraa  ggaarraannttiirr  aaooss  cciiddaaddããooss  oo  aacceessssoo  àà  jjuussttiiççaa,,  rreeqquuiissiittoo  
ffuunnddaammeennttaall  ––  nnaa  vveerrddaaddee  oo  mmaaiiss  bbáássiiccoo  ddooss  ddiirreeiittooss  hhuummaannooss  ––  ddee  
uumm  ssiisstteemmaa  jjuurrííddiiccoo  mmooddeerrnnoo??  AAss  ssoolluuççõõeess,,  bbaassttaannttee  ccoonnhheecciiddaass  ee  
ddiiffuunnddiiddaass  eemm  ttooddaass  aass  áárreeaass  ddee  ooppeerraaççããoo  ddoo  DDiirreeiittoo,,  aappoonnttaamm  ppaarraa  
aa  mmeellhhoorriiaa  qquuaalliittaattiivvaa  ee  qquuaannttiittaattiivvaa  ddaass  eessttrruuttuurraass  ddoo  JJuuddiicciiáárriioo..  
MMeellhhoorriiaa  qquuee  iimmpplliiccaa,,  pprreelliimmiinnaarrmmeennttee,,  aauummeennttoo  ddaa  ddoottaaççããoo  
oorrççaammeennttáárriiaa  ààqquueellee  PPooddeerr..  ((........))  AA  lleettrraa  ccoonnssttiittuucciioonnaall  éé  ffaarrttaa  nnaa  
eexxpprreessssããoo  ddaass  ggaarraannttiiaass  ddoo  DDiirreeiittoo..  AA  CCaarrttaa  MMaaggnnaa  aapprreesseennttaa  
ssuubbssttaannttiivvoo  aacceerrvvoo  ddee  pprriinnccííppiiooss  ee  ggaarraannttiiaass  aaooss  cciiddaaddããooss..  SSããoo  
iinnúúmmeerrooss  ooss  aarrttiiggooss  ee  iinncciissooss  qquuee  ttrraattaamm  ddoo  DDiirreeiittoo..  TTeemmooss  hhaabbeeaass  
ccoorrppuuss,,  mmaannddaaddoo  ddee  sseegguurraannççaa,,  hháábbeeaass  ddaattaa,,  mmaannddaaddoo  ddee  iinnjjuunnççããoo,,  
aassssiissttêênncciiaa  jjuurrííddiiccaa  iinntteeggrraall  ee  ggrraattuuiittaa..  AA  EEmmeennddaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  4455  
ggaarraannttee,,  ttaannttoo  nnoo  pprroocceessssoo  jjuuddiicciiaall  qquuaannttoo  nnoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo,,  dduurraaççããoo  
rraazzooáávveell  ee  mmeeiiooss  ppaarraa  ggaarraannttiirr  aa  cceelleerriiddaaddee  ddooss  pprroocceessssooss..  EEssttaammooss,,  
ppoorrttaannttoo,,  pplleennaammeennttee  ggaarraannttiiddooss  qquuaannttoo  aaooss  nnoossssooss  DDiirreeiittooss..  OO  qquuee  aa  
ssoocciieeddaaddee  eexxiiggee  éé  qquuee  ttooddooss  tteennhhaamm  aacceessssoo  aa  uummaa  jjuussttiiççaa  mmaaiiss  áággiill  
ee,,  ccoonnsseeqqüüeenntteemmeennttee,,  mmaaiiss  jjuussttaa..((  JJoorrnnaall  DDCCII,,  0055//0055//22000088))  

  

EEmm  uumm  aassppeeccttoo  mmaaiiss  ssoocciiaall  aass  mmaanniiffeessttaaççõõeess  ddeessttee  iinnssttiittuuttoo  ttrraazzeemm  uumm  ffaattoo  jjáá  

vviissttoo  mmaass  nnããoo  mmuuiittoo  eenntteennddiiddoo,,  aa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall  ccoonnssaaggrraa  eemm  sseeuu  tteexxttoo  lleeggaall  

aarrttiiggoo  55ºº..  IInncciissoo  XXXXXXVV,,  ccoommoo  jjáá  ffooii  vviissttoo  nneessssee  eessttuuddoo,,  qquuee  nnããoo  sseerráá  oobbjjeettoo  ddee  

eexxcclluussããoo  ddoo  ppooddeerr  jjuuddiicciiáárriioo,,  lleessããoo  oouu  aammeeaaççaa  aa  ddiirreeiittoo,,  tteennddoo  ppoorr  ssee  eenntteennddeerr  qquuee  

ccoomm  aa  sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  nnããoo  sseennddoo  oobbjjeettoo  ddee  aapprreecciiaaççããoo  ddoo  EEssttaaddoo  jjuuiizz,,  nnããoo  ppoossssuuii  



lleeggiittiimmiiddaaddee  ppaarraa  jjuullggaarr  aass  lliiddeess..  CCoomm  ffoorrççaa  ddee  ttííttuulloo  eexxttrraajjuuddiicciiaall,,  ttrraazz  uummaa  rreecceeppççããoo  

uumm  ppoouuccoo  ccoonnttrroovveerrssaa,,  ppooiiss  ssaabbeemmooss  qquuee  oo  ccoonnttrraattoo  ffaazz  lleeii  eennttrree  aass  ppaarrtteess,,  mmaass  

eessssee  pprreecceeiittoo  ddee  oorrddeemm  ccoonnssttiittuucciioonnaall  eenngglloobbaa  ttooddoo  oo  oorrddeennaammeennttoo  jjuurrííddiiccoo,,  

rreefflleettiinnddoo  nnaa  ssoocciieeddaaddee  ccoommoo  uummaa  aammoossttrraa  ddee  ddeecciissããoo  pprriivvaaddaa  ppaacciiffiiccaammeennttee  aacceeiittaa..  

AAlleexxaannddrree  ddee  MMoorraaeess  ccoonncceeiittuuaa  oo  pprriinnccííppiioo  ddaa  lleeggaalliiddaaddee  ccoommoo  bbaassiillaarr  nnaa  eexxiissttêênncciiaa  

ddoo  EEssttaaddoo  ddee  DDiirreeiittoo,,  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ssuuaa  ggaarraannttiiaa  ppeellaa  aattuuaall  CCaarrttaa  MMaaggnnaa,,  vvaallee  lleemmbbrraarr  

qquuee  qquuaannddoo  pprroovvooccaaddoo  oo  PPooddeerr  JJuuddiicciiáárriioo  tteerráá  qquuee  pprreessttaarr  oo  eexxeerrccíícciioo  ddaa  jjuurriissddiiççããoo,,  

aapplliiccaannddoo  oo  oorrddeennaammeennttoo  jjuurrííddiiccoo  aaoo  ccaassoo  ccoonnccrreettoo..    

IInnssttiittuuííddaa  aa  aarrbbiittrraaggeemm,,  aa  ddeecciissããoo  aarrbbiittrraall  nnããoo  ppooddeerráá  sseerr  rreevviissttaa  ppeelloo  ppooddeerr  

jjuuddiicciiáárriioo,,  tteennddoo  sseeuu  ddiissppoossiittiivvooss  lleeggaaiiss  rreeccoonnhheecciiddooss  ppeelloo  SSuupprreemmoo  TTrriibbuunnaall  FFeeddeerraall  

eemm  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22000011..  SSuupprreemmoo  TTrriibbuunnaall  FFeeddeerraall  qquuee  ddeeccllaarroouu,,  eemm  qquueessttããoo  

lleevvaannttaaddaa  iinncciiddeennttaallmmeennttee  ((SSTTFF--SSEE  --  55..220066  ––  DDJJUU,,  ddee  1199//1122//0011)),,  aa  

ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddaass  ffoorrmmaass  ddee  iinnssttiittuuiiççããoo  ddaa  AArrbbiittrraaggeemm,,  bbeemm  ccoommoo  ooss  eeffeeiittooss  ddaa  

sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  ee  aass  aalltteerraaççõõeess  nnoo  CCóóddiiggoo  ddee  PPrroocceessssoo  CCiivviill  BBrraassiilleeiirroo  pprreevviissttoo  

nneessttaa  LLeeii..    

AA  mmeenncciioonnaaddaa  ddeecciissããoo  ddoo  PPlleennáárriioo  ddoo  SSuupprreemmoo  TTrriibbuunnaall  FFeeddeerraall  ssee  ddeeuu  eemm  

AAggrraavvoo  RReeggiimmeennttaall  nnoo  pprroocceessssoo  ddee  SSeenntteennççaa  EEssttrraannggeeiirraa,,  pprroottooccoollaaddaa  eemm  0011//0099//9955,,  

qquuaannddoo  ssee  ddiissccuuttiiuu  aa  hhoommoollooggaaççããoo  ddee  llaauuddoo  aarrbbiittrraall  ddaa  EEssppaannhhaa  qquuee  ddiirriimmiiuu  ccoonnfflliittoo  

eennttrree  dduuaass  ssoocciieeddaaddeess  ccoommeerrcciiaaiiss  ((MMBBVV  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  AANNDD  EEXXPPOORRTT  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  EESSTTAABBLLIISSHHMMEENNTT  ee  aa  RREESSIILL  IINNDDÚÚSSTTRRIIAA  EE  CCOOMMÉÉRRCCIIOO  LLTTDDAA)),,  

ssoobbrree  aa  eexxiissttêênncciiaa  ee  oo  mmoonnttaannttee  ddee  ccrrééddiittooss  aa  ttiittuulloo  ddee  ccoommiissssããoo  ppoorr  rreepprreesseennttaaççããoo  

ccoommeerrcciiaall  ddee  eemmpprreessaa  bbrraassiilleeiirraa  nnoo  eexxtteerriioorr..  OO  ppeeddiiddoo  ddee  hhoommoollooggaaççããoo  ddoo  llaauuddoo  

aarrbbiittrraall,,  ppoorr  aauussêênncciiaa  ddaa  cchhaanncceellaa  ddee  aauuttoorriiddaaddee  jjuuddiicciiáárriiaa  nnoo  RReeiinnoo  ddaa  EEssppaannhhaa,,  ffooii  

nneeggaaddoo  mmeeddiiaannttee  ddeessppaacchhoo,,  ddoo  qquuaall  ffooii  iinntteerrppoossttoo  AAggrraavvoo  RReeggiimmeennttaall  ppeellaa  eemmpprreessaa  

MMBBVV,,  eennttããoo  RReeqquueerreennttee..  AAssssiimm  ffooii  jjuullggaaddoo  oo  AAggrraavvoo  RReeggiimmeennttaall  eemm  sseenntteennççaa  

eessttrraannggeeiirraa::    

JJuuíízzoo  AArrbbiittrraall  --  11    
RReettoommaannddoo  oo  jjuullggaammeennttoo  ddee  aaggrraavvoo  rreeggiimmeennttaall  eemm  sseenntteennççaa  
eessttrraannggeeiirraa  ¾¾--  ssuussppeennssoo  ppaarraa  oouuvviirr  oo  PPrrooccuurraaddoorr--GGeerraall  ddaa  RReeppúúbblliiccaa  
ssoobbrree  aa  ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddaa  LLeeii  99..330077//9966,,  qquuee  ddiissppõõee  ssoobbrree  aa  
AArrbbiittrraaggeemm  ¾¾--,,  oo  rreellaattoorr,,  MMiinn..  SSeeppúúllvveeddaa  PPeerrtteennccee,,  pprrooffeerriiuu  vvoottoo  
ddaannddoo  pprroovviimmeennttoo  aaoo  aaggrraavvoo,,  aaoo  ffuunnddaammeennttoo  ddee  qquuee  aa  eeqquuiippaarraaççããoo  
ddaa  ddeecciissããoo  aarrbbiittrraall  àà  sseenntteennççaa  jjuuddiicciiaall,,  eessttaabbeelleecciiddaa  ppeelloo  aarrtt..  3311  ddaa  
LLeeii  ddee  AArrbbiittrraaggeemm  ((""AA  sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  pprroodduuzz,,  eennttrree  aass  ppaarrtteess  ee  
sseeuuss  ssuucceessssoorreess,,  ooss  mmeessmmooss  eeffeeiittooss  ddaa  sseenntteennççaa  pprrooffeerriiddaa  ppeellooss  
óórrggããooss  ddoo  PPooddeerr  JJuuddiicciiáárriioo  ee,,  sseennddoo  ccoonnddeennaattóórriiaa,,  ccoonnssttiittuuii  ttííttuulloo  
eexxeeccuuttiivvoo..""  )),,  bbeemm  ccoommoo  aa  ddiissppoossiiççããoo  eexxpprreessssaa  ccoonnttiiddaa  nnoo  aarrtt..  3355  
((""PPaarraa  sseerr  rreeccoonnhheecciiddaa  oouu  eexxeeccuuttaaddaa  nnoo  BBrraassiill,,  aa  sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  



eessttrraannggeeiirraa  eessttáá  ssuujjeeiittaa,,  uunniiccaammeennttee  àà  hhoommoollooggaaççããoo  ddoo  SSuupprreemmoo  
TTrriibbuunnaall  FFeeddeerraall.."")),,  aauuttoorriizzaamm  aa  hhoommoollooggaaççããoo,,  ppeelloo  SSuupprreemmoo  
TTrriibbuunnaall,,  ddoo  llaauuddoo  aarrbbiittrraall  eessttrraannggeeiirroo,,  iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee  ddee  pprréévviiaa  
cchhaanncceellaa  ddoo  PPooddeerr  JJuuddiicciiáárriioo  ddoo  ppaaííss  ddee  oorriiggeemm..    
  
JJuuíízzoo  AArrbbiittrraall  --  22  
NNoo  mmeessmmoo  jjuullggaammeennttoo,,  oo  PPrreessiiddeennttee,,  aaoo  tteemmppoo  eemm  qquuee  eemmpprreessttaavvaa  
vvaalliiddaaddee  ccoonnssttiittuucciioonnaall  aaoo  ccoommpprroommiissssoo  aarrbbiittrraall,,  ppoossttoo  qquuee  nneellee  ooss  
ttiittuullaarreess  ddooss  iinntteerreesssseess  oobbjjeettoo  ddee  uummaa  lliiddee  aattuuaall,,  eemmbboorraa  ppooddeennddoo  
ssuubbmmeettêê--llaa  àà  aapprreecciiaaççããoo  eessttaattaall,,  ccoonnsseenntteemm  eemm  rreennuunncciiaarr  àà  vviiaa  
jjuuddiicciiaall  ee  eessccoollhheemm  aa  aalltteerrnnaattiivvaa  ddaa  aarrbbiittrraaggeemm  ppaarraa  aa  ssoolluuççããoo  ddoo  
lliittííggiioo,,  eenntteennddiiaa  qquuee,,  sseennddoo  iinnssuuffiicciieennttee  aa  mmaanniiffeessttaaççããoo  ddee  vvoonnttaaddee  ddaa  
ppaarrttee  nnaa  ccllááuussuullaa  ccoommpprroommiissssóórriiaa  ¾¾--  ddaaddaa  aa  iinnddeetteerrmmiinnaaççããoo  ddee  sseeuu  
oobbjjeettoo  ¾¾--,,  aa  ppeerrmmiissssããoo  ddaaddaa  aaoo  jjuuiizz  ppaarraa  qquuee  ssuubbssttiittuuaa  aa  vvoonnttaaddee  ddaa  
ppaarrttee  rreeccaallcciittrraannttee  eemm  ffiirrmmaarr  oo  ccoommpprroommiissssoo  aaffrroonnttaa  aa  ggaarraannttiiaa  ddaa  
iinnaaffaassttaabbiilliiddaaddee  ddoo  ccoonnttrroollee  jjuurriissddiicciioonnaall  aasssseegguurraaddoo  ppeelloo  aarrtt..  55ºº,,  
XXXXXXVV,,  ddaa  CCFF..  EEmm  ccoonnsseeqqüüêênncciiaa,,  ddeeccllaarraa  iinnccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  oo  
ppaarráággrraaffoo  úúnniiccoo  ddoo  aarrtt..  66ºº,,  oo  aarrtt..  77ºº  ee  sseeuuss  ppaarráággrraaffooss,,  ee  nnoo  aarrtt..  4411,,  aass  
nnoovvaass  rreeddaaççõõeess  aattrriibbuuííddaass  aaoo  aarrtt..  226677,,  iinncciissoo  VVIIII  ee  aarrtt..  330011,,  iinncciissoo  IIXX  
ddoo  CCóóddiiggoo  ddee  PPrroocceessssoo  CCiivviill  ee  oo  aarrtt..  4422,,  ttooddooss  ddaa  LLeeii  99..330077//9966..  OO  
jjuullggaammeennttoo  ffooii  ssuussppeennssoo  eemm  rraazzããoo  ddoo  ppeeddiiddoo  ddee  vviissttaa  ddoo  MMiinn..  NNeellssoonn  
JJoobbiimm..  SSEE  55..220066--EEssppaannhhaa  ((AAggRRgg)),,  rreell..  MMiinniissttrroo  PPrreessiiddeennttee,,  
88..55..9977..,,  ((IInnffoorrmmaattiivvoo  IInntteerrnnoo  ddoo  SSuupprreemmoo  TTrriibbuunnaall  FFeeddeerraall,,  nnºº  7711))  

  

OO  RReellaattoorr  MMiinn..  SSeeppúúllvveeddaa  PPeerrtteennccee  vvoottoouu  ppeelloo  pprroovviimmeennttoo  aaoo  AAggrraavvoo  
RReeggiimmeennttaall,,  hhoommoollooggaannddoo  oo  LLaauuddoo  AArrbbiittrraall..  OO  PPrrooccuurraaddoorr--GGeerraall  ddaa  DDrr..  GGeerraallddoo  
BBrriinnddeeiirroo,,  eemmiittiiuu  ppaarreecceerr::    

((......))  oo  qquuee  oo  pprriinnccííppiioo  ddaa  iinnaaffaassttaabbiilliiddaaddee  ddoo  ccoonnttrroollee  jjuurriissddiicciioonnaall  
eessttaabbeelleeccee  éé  qquuee  aa  lleeii  nnããoo  eexxcclluuii  ddaa  aapprreecciiaaççããoo  ddoo  PPooddeerr  JJuuddiicciiáárriioo  
lleessããoo  oouu  aammeeaaççaa  aa  DDiirreeiittoo..  NNããoo  eessttaabbeelleeccee  qquuee  aass  ppaarrtteess  
iinntteerreessssaaddaass  nnããoo  eexxcclluuiirrããoo  ddaa  aapprreecciiaaççããoo  jjuuddiicciiaall  ssuuaass  qquueessttõõeess  oouu  
ccoonnfflliittooss..  NNããoo  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  ooss  iinntteerreessssaaddooss  ddeevveemm  sseemmpprree  lleevvaarr  aaoo  
JJuuddiicciiáárriioo  ssuuaass  ddeemmaannddaass..  SSee  ssee  aaddmmiittee  ccoommoo  llíícciittaa  aa  ttrraannssaaççããoo  
rreellaattiivvaammeennttee  aa  ddiirreeiittooss  ssuubbssttaanncciiaaiiss  oobbjjeettoo  ddaa  lliiddee,,  nnããoo  ssee  ppooddee  
ccoonnssiiddeerraarr  vviioollêênncciiaa  àà  CCoonnssttiittuuiiççããoo  aabbddiiccaarr  ddoo  ddiirreeiittoo  iinnssttrruummeennttaall  ddee  
aaççããoo  aattrraavvééss  ddee  ccllááuussuullaa  ccoommpprroommiissssóórriiaa..  EE,,  eemm  ssee  ttrraattaannddoo  ddee  
ddiirreeiittooss  ppaattrriimmoonniiaaiiss  ddiissppoonníívveeiiss,,  nnããoo  ssoommeennttee  éé  llíícciittoo  ee  
ccoonnssttiittuucciioonnaall,,  mmaass  éé  ttaammbbéémm  rreeccoommeennddáávveell  aaooss  iinntteerreessssaaddooss  ––  
ddiiaannttee  ddoo  aaccúúmmuulloo  ddee  pprroocceessssooss  ee  ddoo  ffoorrmmaalliissmmoo  eexxcceessssiivvoo  qquuee  ttêêmm  
ggeerraaddoo  aa  lleennttiiddããoo  ddaass  ddeemmaannddaass  jjuuddiicciiaaiiss  ––  aabbddiiccaarreemm  ddoo  ddiirreeiittoo  oouu  
ddoo  ppooddeerr  ddee  aaççããoo  ee  bbuussccaarreemm  aa  ccoommppoossiiççããoo  ddoo  ccoonnfflliittoo  ppoorr  mmeeiioo  ddee  
sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  ccuujjooss  eeffeeiittooss  sseejjaamm  iiddêênnttiiccooss  ààqquueellee  ddaass  ddeecciissõõeess  
pprroollaattaaddaass  ppeelloo  PPooddeerr  JJuuddiicciiáárriioo..  ((SSTTFF,,  PPlleennáárriioo,,  SSEE  nn..  55..220066--77,,  rreell..  
MMiinn..  PPrreessiiddeennttee,,  DDJJUU  ddee  3300..44..22000044))..  

  

NNoo  eennttaannttoo,,  oo  jjuullggaammeennttoo  ffooii  ccoonnvveerrttiiddoo  eemm  ddiilliiggêênncciiaa  ppaarraa  oouuvviirr  oo  MMiinniissttéérriioo  

PPúúbblliiccoo  FFeeddeerraall  ssoobbrree  aa  CCoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddaa  LLeeii  nnºº  99..330077//9966,,  ee  sseeuuss  rreefflleexxooss  

qquuaannttoo  àà  hhoommoollooggaabbiilliiddaaddee  ddoo  LLaauuddoo  nnoo  ccaassoo  ccoonnccrreettoo..  NNoo  ddiiaa  1122//1122//0011  oo  AAggrraavvoo  



RReeggiimmeennttaall  ffooii  pprroovviiddoo,,  tteennddoo  eemm  vviissttaa  aa  eeddiiççããoo  ppoosstteerriioorr  ddaa  LLeeii  nn..  99..330077,,  ddee  2233..99..9966,,  

qquuee  ddiissppõõee  ssoobbrree  aa  aarrbbiittrraaggeemm,,  ppaarraa  qquuee,,  hhoommoollooggaaddoo  oo  llaauuddoo,,  vvaallhhaa  nnoo  BBrraassiill  ccoommoo  

ttiittuulloo  eexxeeccuuttiivvoo  jjuuddiicciiaall,,  bbeemm  ccoommoo  ppaarraa  ddeeccllaarraarr  aa  ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddaa  rreeffeerriiddaa  LLeeii  

ccoomm  aass  ssuuaass  iinnoovvaaççõõeess  ee  ssuuaa  ccoonnsseeqqüüeennttee  ddiissppeennssaa  ddee  hhoommoollooggaaççããoo  ddoo  jjuuddiicciiáárriioo,,  

nnoo  ppaaííss  ddee  oorriiggeemm,,  ccoommoo  rreeqquuiissiittoo  ddee  rreeccoonnhheecciimmeennttoo,,  nnoo  BBrraassiill,,  ddee  sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  

eessttrraannggeeiirraa  ((AArrtt..  3355))..    

TTaall  ddeecciissããoo  aasssseegguurroouu,,  aaiinnddaa,,  aa  ccoommpplleettaa  aassssiimmiillaaççããoo  ddaa  sseenntteennççaa  aarrbbiittrraall  nnoo  

ddiirreeiittoo  iinntteerrnnoo..  AA  rreeffeerriiddaa  ddeecciissããoo  ddoo  PPlleennoo  ddoo  SSTTFF  jjuullggoouu  ccoonnssttiittuucciioonnaall  ooss  tteerrmmooss  ddoo  

§§  úúnniiccoo,,  ddoo  AArrtt..  66ºº,,  ee  ddoo  AArrtt..  77ºº  ee  sseeuuss  §§§§,,  aammbbooss  ddaa  LLeeii  ddee  AArrbbiittrraaggeemm  ((99..330077//9966)),,  

bbeemm  ccoommoo  aa  rreeddaaççããoo  qquuee  eessttaa  ddeeuu  eemm  sseeuu  AArrtt..  4411,,  aaoo  iinncciissoo  VVIIII,,  ddoo  AArrtt..  226677  ee  aaoo  

iinncciissoo  IIXX,,  ddoo  AArrtt..  330011,,  ddoo  CCóóddiiggoo  ddee  PPrroocceessssoo  CCiivviill,,  aalléémm  ddaa  iinnsseerrççããoo  ddoo  iinncciissoo  VVII  nnoo  

AArrtt..  552200,,  ttaammbbéémm  ddeessttee  CCóóddiiggoo,,  jjuullggaaddoo  ppeelloo  PPlleennoo  eemm  1122//1122//22000011,,  ccoonnffoorrmmee  AAttaa  

ppuubblliiccaaddaa  eemm  1199//1122//22000011..  

PPoorr  sseeuu  ttuurrnnoo,,  ooss  AArrttss..  66ºº  ee  77ºº,,  ddaa  LLeeii  99..330077//9966,,  ddiissppõõeemm  ssoobbrree  aa  ccoonndduuttaa  ddaass  

ppaarrtteess  ppaarraa  iinnssttiittuuiirr  aa  AArrbbiittrraaggeemm,,  qquuaannddoo  jjáá  ddeecciiddiirraamm  aanntteerriioorrmmeennttee,,  aattrraavvééss  ddee  

ccllááuussuullaa  ccoommpprroommiissssóórriiaa,,  aa  ddeecciiddiirr  aass  ccoonnttrroovvéérrssiiaass  oorriiggiinnáárriiaass  ddaa  rreellaaççããoo  

oobbrriiggaacciioonnaall,,  ppeellaa  vviiaa  eexxttrraajjuuddiicciiaall..    

    

CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
 
  

PPeelloo  eexxppoossttoo,,  eenntteennddee--ssee  ccoommoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  aa  LLeeii  99..330077//11999966,,  ppoorr  tteerr  

lleeggiittiimmiiddaaddee  ccoommoo  ffoorrmmaa  ddee  ssoolluuççããoo  ddee  lliittííggiiooss  ee  ttoottaall  rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ppeelloo  mmaaiiss  aallttoo  

ggrraauu  ddee  jjuurriissddiiççããoo  ddoo  ppaaííss..  OOuuttrroossssiimm,,  rreeccoonnhheeccee--ssee  ssuuaa  ffiinnaalliiddaaddee  eemm  rreessoolluuççããoo  

ccéélleerree,,  aatteennddeennddoo  aaoo  PPrriinnccííppiioo  ddaa  CCeelleerriiddaaddee  PPrroocceessssuuaall  ee  RRaazzooáávveell  DDuurraaççããoo  ddoo  

PPrroocceessssoo,,  ppoorr  sseerr  ddee  nnoottóórriiaa  iinnssaattiissffaaççããoo  ddaa  ssoocciieeddaaddee  ppeerraannttee  oo  EEssttaaddoo  JJuuiizz,,  ssoobbrree  

aa  ddeemmoorraa  ddaass  ddeecciissõõeess  vvoollttaaddaass  aaooss  lliittííggiiooss  ddooss  ppaarrttiiccuullaarreess,,  qquuee  mmuuiittaass  vveezzeess,,  

ppeerrddeemm  sseeuu  eeffeeiittoo  ddee  ssaattiissffaaççããoo  ppeelloo  tteemmppoo  qquuee  lleevvaarraamm  ppaarraa  sseerreemm  rreeccoonnhheecciiddaass  

ppeelloo  EEssttaaddoo..    

DDeessttaa  ffoorrmmaa,,  ccoonncclluuii--ssee  qquuee  aa  aarrbbiittrraaggeemm  aappeessaarr  ddee  ccaauussaarr  vváárriiaass  ddiissccuussssõõeess  

ppeerraannttee  ooss  óórrggããooss  jjuurriissddiicciioonnaaiiss  ttrraazz  uummaa  mmaanneeiirraa  mmaaiiss  rrááppiiddaa  ee  ssaattiissffaattóórriiaa  aass  lliiddeess  

ddooss  ppaarrttiiccuullaarreess,,  sseemm  nnoovvaa  aapprreecciiaaççããoo  ddaa  mmaattéérriiaa  ccoonnfflliittaaddaa,,  ggaarraannttiinnddoo  aassssiimm,,  uummaa  

mmaaiioorr  sseegguurraannççaa  ppoorr  mmeeiioo  eexxttrraajjuuddiicciiaall..  
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