
Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 2014 105ISSN 2317-7284

CLÁUSULA ARBITRAL: A 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DO COMPROMISSO 

PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Állam Lourenço Rocha 1

Fellipe Antunes Souza Lourenço 2

              

RESUMO

 O presente artigo tem como objetivo analisar o insti-
tuto “do compromisso” e demonstrar a possibilidade de es-
tipulação de cláusula arbitral através de convenção entre as 
partes, bem como a representação de sua efi cácia no âmbito 
jurídico. Do mesmo modo enseja demonstrar a utilização dessa 
cláusula relacionando-a com a tendência moderna do direito 
civil, representada por diversos mecanismos no Código Civil 
de 2002, qual seja a solução dos litígios de maneira mais cé-
lere e abandonar a trágica morosidade da movimentação da 
máquina judiciária. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa 
estritamente bibliográfi ca, jurisprudencial, exploratória e prin-
cipalmente legislativa do tema. Após a análise do dispositivo: 
cláusula arbitral, concluiu-se que, tem grande importância no 
campo de resolução de confl ito pois atua de modo efi caz, con-
siderado com autônomo em relação ao contrato-base, disso 
resulta que o não cumprimento de cláusula arbitral pode até 
mesmo confi gurar ato ilícito, que gera responsabilidade civil 
em caso de descumprimento.
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1. INTRODUÇÃO

 O ordenamento jurídico brasileiro atual prevê a esti-
pulação de cláusula arbitral entre as partes dos contratos, que 
surgiu para dar maior efetividade ao atendimento jurisdicio-
nal, que foi materializada na solução prática denominada: “3º 
onda renovatória”. A estipulação de tal cláusula nos contratos 
obriga as partes, caso sobrevier confl ito, à resolvê-los median-
te juízo arbitral.

 O juízo arbitral é caracterizado por ser “um procedi-
mento extrajudicial, relativamente informal, em que julgado-
res leigos, com formação técnica ou jurídica, prolatam decisões 
vinculatórias das partes, sujeitas a limitadas possibilidades de 
recurso.” (ALEXANDRE, 2005, p.76-77). A partir de então o 
código civil estipulou em seu artigo 853: “admite-se nos con-
tratos a cláusula compromissória, para resolver divergências 
mediante juízo arbitral, na forma estabelecida, na forma esta-
belecida em lei especial” (BRASIL, 2002).
 Então, “em qualquer contrato de direito privado, por-
tanto no âmbito de direito disponível das partes, podem estas 
estipular que quaisquer pendências emanadas do negócio ju-
rídico sejam dirimidas por juízo arbitral” (VENOSA, 2011, p. 
586).
 Diante da atualidade e importância do tema, o traba-
lho busca analisar a efi cácia das cláusulas arbitrais em contra-
tos, diante do consenso das partes, estabelecendo, da mesma 
forma, os efeitos negativos que a recusa à instauração do juízo 
arbitral estipulado pode causar à parte violadora da cláusula.
Portanto, o desenvolvimento da pesquisa foi estritamente bi-
bliográfi co, literário, bem como de coleta de dados de jurispru-
dências, artigos e periódicos, relativos à efetividade do proces-
so a partir das cláusulas arbitrais.
 O tema foi proposto diante da nova tendência proces-
sual, novidade no direito nacional, bem como na complexida-
de do assunto, que traz consigo diversas situações às quais 
fi cam expostas as partes depois da instauração da cláusula.

 Para tanto, propomos primeiramente à uma análise le-

gislativa a respeito da cláusula arbitral e do Lei da arbitragem. 

Posteriormente, uma breve análise sobre as posições doutriná-

rias a respeito do tema, relacionado-as com o princípio da au-

tonomia da cláusula arbitral. Em seguida, apresentaremos uma 

breve análise sobre a constitucionalidade do dispositivo, que 

já foi sujeito a uma Ação Direita de Inconstitucionalidade. De-

pois, trataremos sobre a presença de tal instituto nos contratos 

de adesão. Finalmente, propomos uma análise a respeito da 

possibilidade de caracterização de ato ilícito, que comina na 

responsabilidade civil.

 Por fi m, após o desenvolvimento da pesquisa, con-

cluiu-se que a estipulação da cláusula não é obrigatória, mas 

depois de estabelecida, as partes fi cam obrigadas e seu des-

cumprimento pode acarretar um ato ilícito e a partir daí gerar 

responsabilidade civil.
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2. Tutela legislativa da cláusula arbitral: Código Civil de 
2002 e a Lei da Arbitragem

 Diante da Lei 9.307/96, que, segundo Selma Ferreira 
Lemes, inaugurou o “direito arbitral brasileiro”, com princípios 
que levarão tempo até que sejam assimilados pela comunida-
de jurídica brasileira. O artigo 3º desta lei é o que aponta para 
a chamada “cláusula arbitral” ou “cláusula compromissória”, 
que é aquela que, existente no contrato, obriga as partes a 
procurarem em primeiro plano este modo para resolver um 
possível confl ito, como já defi ne o artigo 4º da própria lei. Des-
sa forma, diante da previsão contratual da cláusula arbitral, 
fi cam as partes obrigadas a solucionar os confl itos por meio 
da arbitragem, como uma primeira opção, não as eximindo de 
posteriormente acionar o controle jurisdicional estatal, já que 
pode a parte interessada pleitear declaração de nulidade da 
sentença arbitral perante órgão do Poder Judiciário.
 O art. 7º da referida lei determina o procedimento a 
ser adotado caso uma das partes não queira submeter-se à 
arbitragem. Havendo resistência, a parte interessada poderá 
requerer a citação da outra, para comparecer em juízo, a fi m de 
lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial 
para esse fi m. Primeiramente o magistrado procederá tentan-
do a conciliação entre as partes, diante da recusa, conduzirá 
as partes à celebração do compromisso arbitral. A possibilida-
de de acionamento judicial e a obrigação do juiz citar a parte 
desertora demonstram que a cláusula compromissória possui 
efeito vinculante, isto é, a partir do momento em que estabe-
lecem a possibilidade de resolução do confl ito por arbitragem, 
passa a ser obrigatório.
 Ressaltamos, ainda, o caráter inovador de tal lei, que 
vem coadunar com a perspectiva do Código Civil de 2002, mui-
to embora tenha sido promulgada ainda durante a vigência 
do Código Civil de 1916. Apontamos, então, a lei como mais 
um expoente da mudança histórica pela qual passou o Brasil e 
seu ordenamento jurídico para a criação do Novo Código Civil. 
Lembramos que, o antigo Código era tido como essencialmen-
te patrimonialista e, ao menos em tese, o direito de modo ge-
ral – não excluindo o civil - tende a assumir uma postura mais 
voltada ao ser humano. Apesar de ser o patrimônio o cerne do 
direito civil, há diversas concepções nele presentes que podem 
abarcar essa nova tendência, como a proteção civil aos direitos 
personalíssimos e, no âmbito dos contratos, sugerimos, assim, 
a visão da lei de arbitragem.
 De acordo com Silvio de Salvo Venosa, “a menção à 

convenção arbitral deve ser evitado, embora a lei a ela se refi -
ra. A expressão ‘convenção arbitral’ é ambígua, pois engloba 
as noções de cláusula compromissória e compromisso” (VE-
NOSA, 2011, p.586). Basta para essa observação a leitura do 
capítulo “Do compromisso” onde são previstas duas formas 
de compromisso, de um lado o artigo 851 do Código Civil que 
afi rma: “é admitido o compromisso, judicial e extrajudicial, 
para resolver litígios entre pessoas que pode contratar” (BRA-
SIL, 2002), nesse caso se referindo ao compromisso à que as 
partes se submetem diante de uma sentença proferida por um 
juiz arbitral; por outro lado, em seu artigo 853, é estabelecido 
que: “admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para 
resolver divergências mediante juízo arbitral na forma estabe-
lecida em lei especial” (BRASIL, 2002), onde está prevista no 
Código Civil a possibilidade de inserção no contrato da cláusu-
la arbitral, foco do presente artigo.
 O artigo 853 do Código Civil faz referência a uma lei 
especial, que tutela tal assunto: a Lei da Arbitragem nº 9.307, 
de 23 de setembro de 1996, que resultou em importantes mo-
difi cações no direito nacional, visto que:

[...] no Direito Brasileiro, a simples inserção da cláusula 
compromissória no contrato não trazia garantia alguma 
de que seria instituído o juízo arbitral [...] Quando do 
descumprimento do contrato-base ou de difi culdade em 
sua condução, não estando a cláusula compromissória 
devidamente regulamentada, o dispositivo tornava-se 
letra morta na avença, lançando as partes inevitavel-
mente à ação judicial. A difi culdade de obrigar o recal-
citrante a admitir a arbitragem desestimulava qualquer 
iniciativa, preferindo interessado aguardar a decisão ju-

dicial. (VENOSA, 2011, p.587)

 
 Cabe lembrar, também, que nenhum dos artigos rela-
cionados ao compromisso encontra dispositivo correspondente 
no Código Civil de 1916, o que pode ser considerado uma ino-
vação no direito Brasileiro.   

3. Posições Doutrinárias

 Com relação à natureza jurídica do compromisso,

Parte da doutrina nega o caráter meramente contratual 
do compromisso, vendo em sua estrutura apenas uma 
forma de dirimir questões e não um meio de criar, mo-
difi car e extinguir direitos [...] No entanto, parece-nos 
evidente o caráter contratual do compromisso como 
defendido por parte substancial da doutrina. (VENOSA, 
2011, p.584) 
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 Mesmo porque o próprio legislador coloca o compro-
misso arbitral ao lado da transação, cuja natureza contratu-
al não se nega, dados os inúmeros pontos de contato entre 
ambos os negócios jurídicos, de acordo com Silvio: “[...] O 
compromisso é ato de vontade privada capaz de criar novas 
relações jurídicas, com obrigações para todos os seus partici-
pantes” (VENOSA, 2011, p. 584)
 Há duas formas de cláusulas compromissórias (ou 
arbitrais), a cláusula arbitral cheia e a cláusula arbitral vazia.  
Cláusula é toda manifestação de vontade em contrato e, se 
atendêssemos à origem de seu signifi cado, não haveria que se 
falar em uma cláusula “aberta”, aqui chamada “vazia”. Deve-
mos lembrar também que a cláusula arbitral vazia é chamada 
também de cláusula compromissória “em branco”.
 A cláusula arbitral em branco defi ne-se por apenas 
afastar o Poder Judiciário da resolução de confl itos, elegendo a 
arbitragem, mas não criando normas diretas e palpáveis para 
tal resolução, ou seja, não determina como deve acontecer o 
procedimento. Ficam, em boa parte das vezes, então, sujeitas 
as partes à intervenção estatal, pois normalmente a ausência 
de norma concreta gera relutância de alguma das partes e, 
assim, submete-se ao artigo 7º da Lei nº 9.307/96.
 Por outro lado, a doutrina aponta, também, a chama-
da “cláusula compromissória cheia”. Esta é tida pela doutrina 
como a recomendável e correta. Nesse sentido:

Reconheceu [O STF] que quando as partes fornecem os 
elementos para dar início à arbitragem, havendo resis-
tência da outra parte e diante de cláusula compromissó-
ria que elege uma instituição arbitral para administrar 
o procedimento, não há a necessidade de acorrer ao 
Judiciário para instituí-la, pois isso só seria necessário se 
a cláusula arbitral nada dispusesse a respeito (cláusula 
arbitral vazia).  (AZEVEDO, 2004, p. 21)

 A cláusula compromissória cheia, portanto, é aquela 
que estabelece regras sufi cientes para que se instaure a arbi-
tragem no caso de litígio, não necessitando nem mesmo de 
que o Poder Judiciário a institua. Enumera, então, entre outras 
coisas, a quantidade de árbitros (sempre ímpar, no caso da 
cláusula arbitral vazia, o juiz tende a instituir árbitro único), 
a sede, a lei pela qual deve-se pautar a arbitragem, a pos-
sibilidade ou não de utilizar-se da equidade, a língua a ser 
falada, as regras gerais e específi cas, que podem pertencer a 
um determinado órgão, a quem compete o pagamento dos 
honorários da arbitragem, entre outras regras.
 É bom ressaltar que, ao optar pela arbitragem, não 

haverá o estabelecimento do foro, pois ele refere-se ao Poder 
Judiciário, que estará afastado da questão. A doutrina também 
aponta a “cláusula arbitral escalonada”, que prevê, antes da 
instauração da arbitragem, a tentativa de resolução via media-
ção e conciliação, para apenas depois de esgotados tais meios, 
caso não haja acordo, institua-se, automaticamente, a arbitra-
gem.

3.1. Princípio da autonomia das cláusulas arbitrais

 Na perspectiva do artigo 8º da Lei n. 9.307, de 23 de 
setembro de 1996: 

A cláusula compromissória é autônoma em relação ao 
contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nu-
lidade deste não implica, necessariamente, a nulidade 
de cláusula compromissória. Parágrafo único: Caberá ao 
árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, 
as questões acerca da existência, validade e efi cácia da 
convenção de arbitragem e do contrato que contenha a 
cláusula compromissória.

 A Lei de Arbitragem (também conhecida como “Lei 

Marco Maciel”, patrono da mesma no Senado da República), 

traz consigo diversas inovações, isso porque expressamente 

através do art. 8º inaugura um princípio dentro do nascituro 

“Direito Arbitral Brasileiro”: chamado princípio da autonomia 

da cláusula compromissória. Este princípio preleciona que ain-

da que o contrato seja nulo, a cláusula compromissória é vá-

lida, conferindo-lhe um caráter completamente autônomo em 

relação ao contrato. Deve, então, o árbitro decidir, de ofício ou 

provocado por alguma das partes, sobre a validade, existência 

e/ou efi cácia da convenção de arbitragem.

 De acordo com Venosa, “em resumo: não se contami-

na de nulidade a cláusula compromissória somente porque as-

pectos delineados pelos contratantes esbarram em proibições 

legais, nos bons costumes ou na ordem pública” (VENOSA, 

2011, p. 589)

 Ela foi criada devido ao fato de que alguns indivíduos 

desejavam afastar os seus efeitos, como forma de fazer com 

que o processo se prolongue. A legislação brasileira prevê que 

essa lei seja autônoma, não permitindo que vícios de nulida-

de, por invalidade ou mesmo inexistência do próprio contrato, 

sendo necessário a manifestação do árbitro perante essas situ-

ações.

 Nesse sentido:
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Este princípio tem reconhecimento de tal forma ampla 
em todos os sistemas nacionais de direito internacio-
nal, ao ponto de poder mesmo ser considerado como 
um costume internacional ou como um “princípio geral 
de direito reconhecido pelas nações civilizadas (LAVIVE 
apud LEMES, 1992, p.35)

 Ou seja, esse princípio se tornou tão efi caz, que mes-
mo nos países onde a legislação arbitral não adota o princípio 
da autonomia da convenção de arbitragem, ele tem sido ado-
tado, pois facilita aos aplicadores do direito a resolução de 
uma causa sem muitas complicações.

4.  A questão da constitucionalidade das cláusulas arbi-
trais

 No decorrer da discussão sobre a homologação da sen-
tença estrangeira nº 5206-8/247, o Supremo Tribunal Federal 
conheceu de ofício a constitucionalidade de alguns artigos da 
Lei 9.307/96, discutindo principalmente a inafastabilidade da 
jurisdição, principalmente no que tange ao artigo 5º, XXXV da 
Constituição Federal da República de 1988: “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” 
(BRASIL, 1988). No entanto, parte da doutrina considera que 
a arbitragem “não pode ser considerada atividade jurisdicio-
nal, devido à ausência do elemento de coercibilidade já que o 
laudo arbitral, segundo algumas legislações, precisa ser homo-
logado (como a brasileira) e para ser executado necessita dos 
auspícios do Judiciário” (LEMES, 1992, p.10)
 No entanto, “levando em consideração que o árbitro 
exerce uma função reservada ao poder estatal, surge a noção 
da jurisdição do árbitro em oposição a função contratual que 
lhe é atribuída” (LEMES, 1992, p. 11). Logo, pondera que:

[...] ser mais acertado defi nir a natureza jurídica da ar-
bitragem como hibrida, sendo na sua primeira fase con-
tratual e na segunda jurisdicional, o que nos autoriza 
invocar os mesmos princípios jurídicos e corolários infor-
madores do processo judicial, a fi m de que se garanta a 
tutela jurídica efetiva (LEMES, 1992, p.12).

 Mesmo porque: 

Embora se considere tal decisão como o de verdadeira 
sentença judicial ela somente será executada, no senti-
do de determinar-se, autoritativamente, a satisfação dos 
interesses anteriormente apreciados, através da verda-
deira e genuína jurisdição e, nesse caso, certamente se 
reconhecerá, a quem discordar da sentença, direito de 
opor embargos, na forma da lei, inaugurando o devido 
processo legal.(DANTAS, 1997, p. 246)

 Então, foi considerado que não há qualquer afronta à 
Constituição Federal da República Brasileira de 1988, na me-
dida em que não afasta o controle jurisdicional, pois para que 
haja a instauração do juízo arbitral o Estado-Juiz sempre leva 
em conta cláusula arbitral fi rmada entre as partes.

5. Cláusula arbitral como garantia de efetividade da jus-
tiça

 A cláusula arbitral, nos moldes aqui propostos, deve 
ser vista como meio efi caz de promoção da celeridade da jus-
tiça, atuando como um dos mecanismos diretos que levam à 
resolução dos confl itos pelo meio arbitral, de modo que são 
inseridos no contrato antes mesmo que a controvérsia surja.
 Nesse sentido,

Há uma recolocação do processo civil e sua relação com 
os demais métodos de solução de controvérsias a partir 
de uma releitura de institutos fundamentais, tais como 
a inafastabilidade da tutela jurisdicional e a própria 
jurisdição que deixa de ser vista como uma atividade 
exclusiva do Estado para ser aplicada a partir de um 
ponto de vista teleológico, especialmente para direitos 
patrimoniais disponíveis. (BEDAQUE, 2007, citado por 
GUERRERO, 2012, p.9).

 Coloca-se, assim, em pauta a efetividade não como 
uma ofensa à inafastabilidade, mas sim, como uma forma de 
resolução de confl itos que almeja um resultado prático sem a 
movimentação da grande máquina judiciária. Assim “processo 
efetivo é aquele que propicia o equilíbrio entre segurança e 
celeridade propiciando às partes o resultado desejado pelas 
partes e previsto no ordenamento jurídico direito material” 
(GUERRERO, 2012, p.3).
 Para tanto a efetividade é voltada para a garantia de 
um resultado prático e menos oneroso, em diversos aspectos, 

Essa noção de efetividade atua como verdadeiro fator 
de legitimidade do sistema na medida em que o direi-
to processual deixa de se concentrar exclusivamente na 
produção do provimento jurisdicional e volta-se  prepon-
derantemente à repercussão desse provimento na socie-
dade, na realidade da vida das pessoas, na absorção dos 
valores socialmente reconhecidos na interpretação das 
leis e na contribuição para o aperfeiçoamento das rela-
ções. (DEMARCHI, 2007, p. 23)

6. Cláusula arbitral em contratos de adesão

 De acordo com Código de Defesa do Consumidor, Lei 
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Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990, em seu artigo 54: 
“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas uni-
lateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que 
o consumidor possa discutir ou modifi car substancialmente seu 
conteúdo” (BRASIL, 1990). Observa-se então que tal forma de 
contrato é estabelecida unilateralmente sem que o consumidor 
possa modifi cá-lo.
 Tais tipos de contrato ensejam uma grande oportuni-
dade para opressão da parte menos favorecida na relação con-
tratual. Para Fellipe P. Braga Netto, “a parte economicamente 
mais forte impõe seus interesses através de cláusulas padroni-
zadas, pouco restando ao consumidor senão aceitar passiva-
mente tais imposições contratuais, ou fi car sem o produto ou 
serviço”.(BRAGA NETO, 2010, p.309)
 Para tanto, expõe Silvio de Salvo Venosa que:

[...] há de ser considerada cláusula abusiva, portanto ír-
rita, o pacto compromissório colocado em contrato de 
adesão sem que o requerente se manifeste por escrito 
em documento anexo, ou sem que a cláusula conste em 
destaque (em negrito, como reza a lei), de molde a dar 
pleno conhecimento, bem como possibilidade de ressal-
va ou recusa pelo aderente. (VENOSA, 2011, p.590)

 Fato que será analisado face ao caso concreto, visan-
do, portanto, se a anuência do aderente é livre e expressa a fi m 
da instauração da arbitragem. A fi m de evitar cláusulas abusi-
vas que “[...] em suma, é aquela que viola o equilíbrio material 
que vê existir entre as prestações. Trata-se de conceito aberto, 
com conteúdo semântico fl exível, a ser topicamente preenchi-
do pelo julgador à luz das variáveis concretas”. (BRAGA NETO, 
2010, p. 276)
 Contudo, “será valida, pois, a ressalva que fi zer no 
contrato de adesão, não aceitando o compromisso” (VENOSA, 
2011, p.590). Casos em que, para estabelecer o equilíbrio con-
tratual, concentra-se a atenção na exclusão da possibilidade 
de estabelecimento de cláusula compromissória.

7. Ato ilícito

 O Código Civil se ocupa somente o fato delituoso, 
“mas dele se ocupa como fonte de obrigação” (MONTEIRO, 
2009, p.339). Nesse sentido, 

atos jurídicos ilícitos [...] são, portanto, atos que desen-
cadeiam conseqüências jurídicas independente da von-
tade das partes, porque seus efeitos estão previamente 

descritos em lei [...] Há atuação volitiva do agente, mas 
a produção dos efeitos não se da de acordo com seu 
querer, e sim submissa ao que a lei predeterminou em 
relação àquela atuação, que não comporta interferência 
ou modifi cação por parte da pessoa (MONTEIRO, 2009, 
p.338).

 O Título III do livro III do Código Civil, que versa, res-
pectivamente, sobre atos ilícitos e negócios jurídicos, traz no 
art. 186 do Código a base para entendimento de ser ato ilícito 
que pode ser estendido a uma análise com relação às cláusulas 
arbitrais. Tal artigo estabelece: “aquele que, por ação ou omis-
são voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, come-
te ato ilícito” (BRASIL, 2002, artigo 186). 
 Na mesma linha também estabelece o artigo 187 do 
Código Civil: “também comete ato ilícito o titular de um direito 
que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impos-
tos pelo seu fi m econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes” (BRASIL, 2002). 
 De acordo com tal entendimento a não instauração de 
arbitragem caso exista no contrato cláusula compromissória, 
resulta em ato ilícito. Sabe-se que a questão da arbitragem 
afl ora quando uma das partes descumpre o contrato-base. Tal 
fato demonstra que a cláusula arbitral, autônoma, confi gura 
um direito, portanto, se violado cabe compensação na esfera 
civil, pois o ato ilícito é fonte obrigacional. Por isso, “o ato 
ilícito cria, portanto, para o autor a obrigação de reparar danos 
[...] Essa obrigação recebe o nome de responsabilidade civil” 
(DINIZ, 2010, p.846). Nesse sentido,

O parâmetro instituído no novo Código está em que o 
sujeito de um direito subjetivo não o pode exercer em 
afronta à fi nalidade econômica ou social dele, ou con-
trariando o princípio da boa-fé ou os bons costumes. 
Não importa, na caracterização do uso ilícito do direito a 
deliberação de malfazer – animus nocendi. É sufi ciente 
determinar que, sem esta indagação extremamente sub-
jetiva, abusa de seu direito aquele que leva o seu exer-
cício ao extremo de convertê-lo em prejuízo para outrem 
sem vantagem para sim mesmo [...] Induz-se o abuso 
da circunstância de se servir dele o titular, excedendo 
manifestadamente o seu fi m econômico ou social, ou 
atentando contra a boa-fé ou os bons costumes (PEREI-
RA, 2009, p.578)

 Logo, surge do ato ilícito de não instaurar o juízo arbi-
tral a responsabilidade civil, pois que assim faz atenta contra a 
boa-fé contratual.
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8. Confi guração da Responsabilidade Civil

 A partir do já exposto, e partindo do pressuposto que 
houve a recusa da instauração do juízo arbitral, que vai con-
tra a cláusula arbitral consensual disposta no contrato surge e 
obrigação de indenizar, logo “a obrigação de indenizar (CC, art. 
927, 2ª alínea) é a consequência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 
927 a 954). O Código Civil, ao prever as hipóteses de respon-
sabilidade civil por atos ilícitos, consagrou a teoria objetiva em 
vários momentos” (DINIZ, 2010, p. 845-846).
 A responsabilidade civil de acordo com Caio Mario, 
“[...] é, na essência, a imputação do resultado da conduta an-
tijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar 
o mal causado” (PEREIRA, 2009, p. 565). É na essência, a obri-
gação de reparar um dano.
 A cláusula arbitral, como vimos, possui efeito vinculan-
te e, então, gera uma responsabilidade civil. Não se pode, por-
tanto, submeter ao Judiciário, questões que em cujo contrato 
exista tal cláusula. Nesse sentido,

[...] cláusula arbitral tem efeito vinculante, impede a sub-
missão da controvérsia ao judiciário, honrando a pacta 
sunt servanda e a boa-fé, que na atual sistemática do 
Código Civil faz surgir a responsabilidade contratual por 
acarretar dano material e moral. (AZEVEDO, 2004, p. 25)

 Deve-se observar, portanto, que arbitragem não é pro-
cesso judicial, contando com normas mais fl exíveis e pautadas 
na equidade e nos princípios, visando uma sentença arbitral 
rápida. Mas como já ressaltado, a cláusula confi gura um direi-
to e, caso seja violado, irá resultar em compensação na esfera 
civil, gerando responsabilidade civil. De acordo com Flávio Tar-
tuce,

[...] em responsabilidade civil contratual ou negocial, si-
tuada no âmbito da inexecução obrigacional. Sendo uma 
regra já prevista no direito romano, a força obrigatória 
do contrato (pacta sunt servanda) traz a previsão pela 
qual as clausulas contratuais devem ser respeitadas, sob 
pena de responsabilidade daquele que as descumprir 
por dolo ou culpa [...] essa regra vem sido bastante rela-
tivizada ou mitigada diante da infl uência da doutrina da 
função social dos contratos e da boa-fé objetiva (princí-
pios sociais contratuais) (TARTUCE, 2011, p.330).

 
 Portanto, o corolário do direito civil: pacta sunt ser-
vanda, reza que as cláusulas tem força obrigatória, devendo 
as partes cumprir com o estipulado, bem como a boa-fé, que é 
presumida de ambos os contratantes, rogam pela obediência 

à cláusula arbitral estabelecida nos contratos pelas partes, que 
são obrigados a obedecê-la a partir de então. 

9. Análise Jurisprudencial

 No sentido de informações já trazidas pelo trabalho, 
temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMER-
CIAL INTERNACIONAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIFE-
RENÇAS DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO LEGAL. JUÍZO 
ARBITRAL E CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA Trata-se de 
ações conectadas por continência, julgadas conjunta-
mente resolvendo contrato internacional de represen-
tação e estabelecendo percentuais de comissão, dife-
renças de comissões e indenização compensatória por 
quebra unilateral da avença; Contratos de Represen-
tação Internacional sucessivos que disciplinam, todos, 
cláusula expressa de solução de confl itos, divergências 
e querelas através de mediação e arbitragem; A conven-
ção de cláusula compromissória onde as parte elegem 
que qualquer desavença será solvida em Juízo Arbitral 
implica em renúncia a intervenção estatal, via jurisdi-
ção. Carência de ação judicial ex vi dos arts. 267,inc. VII 
e 301, inc.IX, ambos do CPC. Precedentes jurispruden-
ciais. DUPLA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE APELAÇÃO DA 
DEMANDADA ACOLHIDA E EXTINTOS OS PROCESSOS. 
PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. (TJRS, 2011, p.1)

 Trata-se, então, de uma confi rmação de que a cláusula 
compromissória vincula e forma obrigação civil, entre outros.
 Outra jurisprudência que retrata bem o disposto no 
presente artigo é:

Recurso especial. Civil e processual civil. Questões suces-
sórias. Exibição de documentos e livros comerciais a não 
sócio. Carência de ação. Impossibilidade jurídica do pe-
dido. Inocorrência. Cláusula compromissória ou arbitral. 
Sentença anterior ao advento da lei 9.307/96. Inexistên-
cia de obrigatoriedade de instauração da arbitragem. 
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(STJ, 
2011, p.1)

 
 Nesse caso o STJ, diante da estipulação de cláusula 
arbitral, que somente com a Lei nº 9.307/96 foi estabelecido 
a obrigatoriedade à instauração da arbitragem, afi rma: “não 
havia obrigatoriedade, na época, da instauração da arbitra-
gem em vista de cláusula compromissória e, portanto, inexistia 
causa sufi ciente para extinção do processo sem julgamento de 
mérito, o que, então, somente se daria caso existisse compro-
misso arbitral.” (STJ, 2011, p.1)
 E prolatam:

Quanto à força da cláusula compromissória ou arbitral 
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prevista no ajuste, tem-se que a presente ação foi pro-
posta em dezembro de 1990 e os réus argüiram, em pre-
liminar de contestação, a existência de cláusula arbitral 
(ou compromissória), em março de 1991. A sentença, 
por sua vez, foi prolatada em abril de 1993. Como se 
vê, ao contrário do que se deu no precedente referente 
ao REsp 712.566/RJ, a matéria aqui foi trazida aos autos 
antes da entrada em vigor da Lei 9.307/96 e, portanto, 
antes da alteração que referida Lei (art.41) promoveu na 
redação do art. 267 do Código de Processo Civil, auto-
rizando a extinção do processo sem julgamento de mé-
rito por convenção de arbitragem (gênero do qual são 
especies a cláusula compromissória e o compromisso 
arbitral).(STJ, 2011, p.1)

 Observa-se, então, de antemão, que a partir da entra-
da em vigor da Lei 9.307, estabelecendo a obrigatoriedade da 
instauração de juízo arbitral, desde que presente a cláusula 
compromissória, tal cláusula ganhou efeito vinculante. O julga-
do traz como bem exposto que não se aplica a obrigatoriedade 
a contratos elaborados antes de 1996

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Durante anos o processo foi sinônimo de demora e 
dispêndio fi nanceiro, no entanto atualmente surgiram diver-
sos mecanismos que facilitam o acesso à justiça. Um dos tais 
meios facilitadores é a cláusula arbitral, um mecanismo esta-
belecido pelas partes no contrato.
 Analisando as cláusulas compromissórias como uma 
expressão da nova forma de se fazer direito e a inauguração 
de ramos e princípios, concluiu-se que o advento das cláusu-
las permite ao magistrado, quando não ocorre pelas próprias 
partes o afastamento de determinadas causas do judiciário, 
deixando-o menos congestionado. Logo, fi ca claro que a cláu-
sula resulta em uma celeridade processual, pois há menos dis-
pêndio por se tratar de juízo arbitral.
 Nesse sentido,

[...] o grande paradigma da resolução adjudicada dos 
confl itos representado pela atuação do Poder Judiciário 
vem-se alterando. A sociedade tem tomado conhecimen-
to de novas formas de solução de litígios que estimulam 
preponderantemente a pacifi cação dos confl itantes e, 
com isso, possibilitam a celebração de acordos em que 
todas as partes envolvidas preservam seus interesses, 
não havendo a dicotomia entre um vencedor e um ven-
cido. (GABBAY, 2011, p.77).

 A partir de tal instituto, foi constatado que sua existên-
cia vincula as partes, ou seja, torna obrigatória a instauração 
do juízo. Portanto, caso haja recusa ao descumprimento da 

cláusula poderá gerar responsabilidade civil, ou seja, a pessoa 
poderá responder com seu patrimônio. Logo, restou claro que 
a cláusula arbitral gera responsabilidade civil e direito, sendo 
seu descumprimento um ato ilícito.
 Conclui-se do mesmo modo que a cláusula arbitral 
possui caráter autônomo, sendo ela “supra contrato”, ou seja, 
não é nula quando aquele o é. Devendo, contudo, fi car clara 
as diferenças entre cláusulas compromissórias cheias e vazias, 
pois aquelas podem ser mais efi cientes, não necessitando do 
Poder Judiciário nem mesmo para a instauração da arbitragem, 
enquanto estas dependem de intervenção estatal para a sua 
efetivação.
 Assim sendo, devemos deixar claro que a cláusula ar-
bitral já foi questão de análise de constitucionalidade pelo Su-
premo Tribunal Federal, no entanto, restou o esclarecimento de 
que é sim constitucional. Portanto, concluímos que tal cláusula 
não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição e é total-
mente aceitável no ordenamento jurídico atual.
 Por fi m, entendemos completamente necessário o es-
tudo e aprofundamento no tratado de tais tipos de cláusula, 
visto que é um modo claro e, se bem trabalhado, bastante 
efi caz de se conquistar a celeridade no Judiciário e o resultado 
rápido e a contento. Já que o importante é que as partes saiam 
acordadas e que o confl ito se resolva, então a melhor opção é 
a que tem menos empecilhos. Mesmo porque,

A ‘cultura da sentença’, ou a busca preferencial pela so-
lução adjudicada do confl ito, prevalesce, entre nós, não 
obstante a ideia inicial da subsidiariedade, pois o Estado 
somente deveria ser chamado a resolver uma disputa 
entre particulares após ele terem esgotado os meios a 
seu alcance para tanto. (GABBAY, 2011, p. 78).

 Nesse sentido, o instituo da cláusula arbitral atua inci-
dentemente como forma de garantia de efetividade da resolu-
ção de confl itos, antes mesmo que estes surjam, o que garante 
uma sobrecarga menor à maquina judiciaria brasileira.
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