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RESUMO 

A presente tese propõe a aplicação da arbitragem como forma alternativa de solução de conflitos 

no Direito de Família. Neste diapasão, foi realizado um breve trabalho da especificidade dos 

conflitos familiares, bem como um apanhado histórico e evolução legislativa do direito de 

família no ordenamento jurídico brasileiro. Foi analisado os meios extrajudiciais de solução de 

conflitos, bem como os limites e possibilidades de eventuais óbices atualmente encontrados ao 

acesso ao poder judiciário brasileiro para aplicação da arbitragem no direito de família. Não se 

pode olvidar que o conceito de família que vem sofrendo inúmeras mudanças, devendo o direito 

acompanhar essas mudanças sociais, para melhor cumprir o ideal de justiça, tendo por base o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, sem descurar do 

princípio da boa-fé objetiva e função social do contrato. No estudo do procedimento arbitral, 

são analisadas suas características, espécies de convenção, diferenças entre cláusula 

compromissória e compromisso arbitral, procurando, igualmente, elencar as vantagens e 

desvantagens do processo arbitragem em relação ao processo judicial estatal. Como o presente 

trabalho está voltado para o Direito de Família, foi feito um aprofundamento sobre o conceito 

jurídico de família, sua importância e princípios específicos, perpassando por institutos como a 

união estável e sua dissolução, o divórcio, alimentos, guarda dos filhos, visitas e alienação 

parental. Foi feita uma análise da interdisciplinaridade do Direito de Família, razão pela qual 

se conclui a tese propondo o uso da arbitragem como forma alternativa de solucionar conflitos 

nas relações de família, apresentando a jurisprudência pátria sobre arbitragem nesta matéria, 

bem como a experiência estrangeira no cenário mundial. Por fim, procurou a presente tese 

apresentar as principais questões no tocante a arbitrabilidade no direito brasileiro, apresentando 

uma sugestão de alteração legislativa para a Lei de Arbitragem, buscando a efetividade deste 

instituto no direito de família.  

 

Palavras-chave: Meios Alternativos de Solução de Conflito; Arbitragem; Relações de Família. 
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ABSTRACT 

This thesis proposes the application of arbitration as an alternative form of dispute 

resolution in family law this vein, there was a brief specificity of family conflicts as well as a 

historical overview and legislative developments in family law in the Brazilian legal 

system.extrajudicial means of conflict resolution, as well as the limits and possibilities of any 

obstacles currently encountered when access to the Brazilian judiciary for application of 

arbitration in family law was analyzed. One must not forget that the concept of family has 

undergone numerous changes and the extended follow these social changes, to better fulfill the 

ideal of justice, based on the constitutional principle of human dignity, existential 

minimum,without neglecting the principle of objective good faith and social function of the 

contract.In the study of arbitration, are analyzed its features, convention species, differences 

between arbitration clause and arbitration, seeking also list the advantages and disadvantages 

of arbitration proceedings in relation to national court proceedings.As this work is geared to 

family law, it was made a deepening of the legal concept of the family, its importance and 

specific principles, passing by institutes such as the stable union and its dissolution, divorce, 

food, child custody, and visits parental alienation.an analysis of the interdisciplinary nature of 

family law has been made,reason which concludes the paper proposing the use of arbitration as 

an alternative way to resolve conflicts in family relationships, presenting the country 

jurisprudence on arbitration in this matter, as well as foreign experience on the world 

stage.Finally, this thesis sought to present the main issues concerning arbitrability in Brazilian 

law, with a hint of legislative change to the Arbitration Act, seeking the effectiveness of this 

institute in family law. 

 

Keywords: Alternative Means of Conflict Resolution; Arbitration; Family Relationships. 
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RÉSUMÉ 

Cette thèse propose l'application de l'arbitrage comme une forme alternative de règlement des 

différends en droit de la famille cette veine, il y avait une brève spécificité des conflits familiaux 

ainsi qu'un aperçu historique et l'évolution législative en droit de la famille dans le système 

juridique brésilien des moyens extrajudiciaires de règlement des conflits, ainsi que les limites 

et les possibilités des obstacles rencontrés actuellement lorsque l'accès au système judiciaire 

brésilien pour l'application de l'arbitrage en droit de la famille a été analysée.Il ne faut pas 

oublier que la notion de famille a subi de nombreux changements et l'étendue suivent ces 

changements sociaux, afin de mieux satisfaire l'idéal de justice, fondée sur le principe 

constitutionnel de la dignité humaine, minimum existentiel,sans pour autant négliger le principe 

de l'objectif de bonne foi et de la fonction sociale du contrat. Dans l'étude de l'arbitrage, sont 

analysés ses caractéristiques, les espèces de la convention, les différences entre la clause 

d'arbitrage et d'arbitrage, à la recherche liste également les avantages et les inconvénients de la 

procédure d'arbitrage dans le cadre de procédures judiciaires nationales. Comme ce travail est 

axé sur le droit de la famille, il a été fait un approfondissement du concept juridique de la 

famille, de son importance et des principes spécifiques, en passant par des instituts tels que 

l'union stable et sa dissolution, le divorce, la nourriture, la garde des enfants, et des visites 

l'aliénation parentale.une analyse de la nature interdisciplinaire du droit de la famille a été faite, 

raison qui conclut le document proposant l'utilisation de l'arbitrage comme une autre façon de 

résoudre les conflits dans les relations familiales, présentant la jurisprudence du pays sur 

l'arbitrage en la matière, ainsi que l'expérience étrangère sur la scène mondiale. Enfin, cette 

thèse a cherché à présenter les principales questions relatives arbitrable en droit brésilien, avec 

un soupçon de modification législative à la Loi sur l'arbitrage, à la recherche de l'efficacité de 

cet institut en droit de la famille. 
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Nota da autora 

 

O conflito sempre foi inerente às relações humanas, tendo sido habitualmente o 

judiciário o meio de solução de controvérsias em nosso país. Embora, nem sempre, devesse ser 

esta a melhor via, visto que há outros meios de composição, com cabais demonstrações de 

maturidade e a prevalência do diálogo, apesar do estado emocional das partes por muitas vezes, 

estimular os ânimos de forma znegativa. 

Posto isto, o objetivo primordial desta tese é a ampliação da aplicabilidade da arbitragem 

no Direito de Família, com sugestões, orientações e contribuições em relação a esta 

problemática, embasado não somente em leituras bibliográficas, mas também na experiência 

profissional, uma vez que os conflitos familiares merecem um tratamento especial, devendo ser 

resolvidos sob dois planos: o jurídico, para analisar as questões matérias do conflito, e o 

psicológico para cuidar dos sentimentos das partes. 

O estudo realizado se justifica por elucidar quais critérios podem ser utilizados para 

eleger a arbitragem como meio adequado para solução dos problemas conjugais, bem como 

trazer a debate os limites da arbitragem para o direito de família no direito brasileiro, 

perpassando pela análise dos atuais meios alternativos de solução de conflitos de modo geral. 

Especificadamente, pretende-se, também, avaliar o contexto e as razões que ensejaram o 

surgimento de tais mecanismos, identificando as vantagens do uso da arbitragem na resolução 

de controvérsias em geral, e, sua aplicabilidade no direito de família. 

Diante do tema proposto, o presente trabalho utilizou-se de estudo e análise de livros, 

manuais, revistas científicas, artigos, dissertações e teses acadêmicas, tanto do âmbito jurídico, 

quanto de outros âmbitos interdisciplinares, promovendo a confrontação e diálogo entre as 

fontes e informações coletadas. Portanto, pode-se dizer que a metodologia aplicada foi a 

dialética de análise doutrinária, bem como a análise jurisprudencial sobre o tema. 

Tendo em vista uma justiça assoberbada e morosa de um modo geral, notadamente no 

direito de família, busca-se apresentar a arbitragem como meio alternativo de solução de 

controvérsia, com escopo de evitar ou diminuir o tempo de tramitação das ações no poder 

judiciário, fazendo com que as partes sejam capazes de agir e pensar por conta própria, com 

base no princípio da boa-fé, função social do contrato e dignidade da pessoa humana, 

garantindo-se o mínimo existencial no tocante ao acesso à justiça. 

Sendo assim, no primeiro capítulo do desenvolvimento o enfoque foi trazer uma 

abordagem sobre as especificidades dos conflitos familiares para o direito de família destacando 

o princípio da não intervenção estatal, para a compreensão da natureza dos direitos ali 
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defendidos e as principais violações aos direitos das crianças e adolescentes que podem decorrer 

dos conflitos familiares mal resolvidos. 

No segundo capítulo, discorreu-se sobre o direito de família em geral, trazendo o 

conceito de família atual com as alterações advindas do poder familiar em substituição ao pátrio 

poder; princípios do direito de família, discorrendo sobre a função social da família; e o papel 

do judiciário nas ações de guarda, alimentos, alienação parental, adoçãono direito pátrio e no 

direito comparado. 

No terceiro capíulo apresentou-se a arbitragem como uma nova via de solução de 

conflitos com o conceito desta e dos outros meios de soluções alternativos. Visou-se distingui-

la dos demais meios de solução de controvérsias privadas, e, demonstração de suas 

características, princípios, aspectos da arbitragem e do procedimento arbitral; espécies de 

convenção, do árbitro e seus deveres; vantagens e desvantagens; e jurisprudência sobre a 

arbitragem no direito de família no ordenamento jurídico brasileiro. 

No quarto capítulo, foi trazida a debate a aplicabilidade da arbitragem no direito de 

família, destacando a importância da interdisciplinaridade para compreensão dos conflitos 

familiares, com a demonstração dos esforços de extrajudicialização do direito de família no 

novo Código de Processo Civil de 2015, além de trazer a análise da jurisprudência pátria sobre 

o uso da arbitragem no direito de família, e, na experiência estrangeira. 

No quinto capítulo, buscou-se apresentar a colaboração da presente tese para a ciência 

jurídica e o direito brasileiro, com o estabelecimento de limites para a aplicabilidade da 

arbitragem no direito de família, com enfoque na efetividade do direito civil, com destaque para 

a mudança de paradigmas em prol da efetividade do mínimo existencial de acesso à justiça, sem 

descurar dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa 

humana, com a diferenciação dos direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis à luz da 

Arbitragem, no tocante à arbitrabilidade objetiva e subjetiva da Lei de Arbitragem, culminando 

na apresentação de um projeto de lei (sugestão de lege ferenda) com o objetivo de harmonizar 

a arbitrabilidade do direito conforme já realizou a Lei de Mediação. 

As mudanças ocorridas nos últimos anos no que diz respeito à forma como o Poder 

Judiciário tem promovido a solução pacífica dos conflitos, com a implementação dos métodos 

consensuais, são as justificativas da importância, da relevância do tema e conseguinte 

contribuição da presente tese. 

O trabalho se encerra com as considerações finais, tendo como contribuição a difusão 

da arbitragem como meio de resolução de conflitos para o trabalho com as famílias, na atual 

concepção de família. Com destaque para a evolução da aplicabilidade deste instituto no Direito 
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comparado e as perspectivas de ampliação de utilização do mesmo em nosso ordenamento 

jurídico. 
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I- OS CONFLITOS NO DIREITO DE FAMÍLIA 

1.1 Da complexidade dos conflitos familiares 

A verdade é que, ao longo dos anos, a família sofreu uma evolução considerável, em 

consonância com o desenvolvimento social e econômico de cada época.  

Nessa linha de raciocínio, Lourival Serejo1 sintetiza as “características marcantes dessa 

evolução como sendo a privatização do conceito de família, com a valorização de cada um dos 

seus membros, que passaram a ter mais autonomia e mais liberdade de  

ação. ” 

A família é uma realidade sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo fundamental 

em que repousa toda organização social.  

Na visão de Carlos Roberto Gonçalves2:  

 
Família é uma instituição sagrada, que vai merecer a mais ampla proteção do 

Estado. A Constituição Federal e o Código Civil a ela se reportam e 

estabelecem a sua estrutura sem, no entanto, defini-la, uma vez que não há 

identidade de conceitos tanto no direito como na sociologia. 
 

É de extrema relevância dizer que é inserido em uma família que o homem aprende a 

viver em sociedade, absorvendo toda a cultura, moral e valores nela existentes. Além disso, é 

no núcleo da família que o homem desenvolve todos os traços de sua personalidade e constrói 

os seus valores morais e sociais.3 

Como resultado de uma sociedade moderna, os conflitos na família se tornam cada vez 

mais complexos, a correria é enorme, o tempo parece diminuir, o lazer se torna cada vez mais 

escasso e as pessoas percebem isso em um momento de explosão, cuja emoção toma conta da 

razão.  

Os conflitos existentes na família são inúmeros, porém é possível enumerar os mais 

comuns como a impaciência, a depressão, a dificuldade de adaptação, a ansiedade, o medo, a 

violência e a ausência de comunicação. Cada qual traz consigo a gravidade e o poder de acabar 

com qualquer relação, porém cada um, trabalhado de forma individual e positiva, pode se tornar 

um aliado na reconstrução de uma vida a dois.4 

                                                             
1SEREJO. Lourival. Direito constitucional da família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.32. 
2GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p.1 
3BRINCKER, Tanise. Mediação familiar como forma alternativa de resolução de conflitos. 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2057/MEDIA%C3%87%C3%83O%20

FAMILIAR%20COMO%20FORMA%20ALTERNATIVA%20DE%20RESOLU%C3%87%C3%83O%20DE%

20CONFLITOS.pdf?sequence=1; 2013, p. 23-24.  Acesso em: 27/12/2017. 
4 BITTENCURT, Bianca da Rosa. Mediação: uma alternativa para a resolução de conflitos no direito de familia. 

Revista jurídica da UniFil, Ano V - nº 5, p.144. 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2057/MEDIA%C3%87%C3%83O%20FAMILIAR%20COMO%20FORMA%20ALTERNATIVA%20DE%20RESOLU%C3%87%C3%83O%20DE%20CONFLITOS.pdf?sequence=1
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2057/MEDIA%C3%87%C3%83O%20FAMILIAR%20COMO%20FORMA%20ALTERNATIVA%20DE%20RESOLU%C3%87%C3%83O%20DE%20CONFLITOS.pdf?sequence=1
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2057/MEDIA%C3%87%C3%83O%20FAMILIAR%20COMO%20FORMA%20ALTERNATIVA%20DE%20RESOLU%C3%87%C3%83O%20DE%20CONFLITOS.pdf?sequence=1
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Os problemas nas relações de família não são simplesmente problemas jurídicos, mas 

também problemas políticos, sociológicos e morais. Neste sentido, imissões provindas dessas 

áreas propagam-se no plano jurídico, perturbando, de certa forma, a disciplina legal da 

instituição.5 

Dessa maneira, “para solucionar um conflito familiar, além de tentar resolver as 

questões de cunho material, as partes envolvidas precisam lidar com o vínculo sentimental que 

existe entre elas. ”6 

Nesse sentido destaca-se que é preciso analisar estes conflitos sobre dois planos: o 

jurídico e o psicológico, com ressalvas de que “qualquer tentativa de resolver a questão, apenas 

por um dos pontos, será, infelizmente, fadada ao insucesso. ”7 

Para Luis Alberto Warat8: 

 

O desamor é uma despedida de um vínculo ou de um modo de nos 

relacionarmos. No desamor, existem perdas e ganhos. Perde-se a história 

vivida, mas ganha-se algo dessa história, se dela conseguimos tirar alguma 

lição e abrir-nos as perspectivas de futuro. O desamor é complicado porque as 

pessoas não sabem dizer adeus, botar um ponto final em uma história. Colocar 

um ponto final, dizer adeus, sem gerar conflitos de despedida é uma tarefa 

muito difícil, então as pessoas precisam ser ajudadas, principalmente, a 

descobrir que estão em uma fase de desamor. Ninguém nos ensinou a amar, 

muito menos nos ajudará a aprender a desamar, a fazer do desamor uma boa 

despedida. 
 

Em verdade, os conflitos e abalos internos familiares deveriam ser considerados naturais 

e inerentes a qualquer laço familiar. Porém, ocorre que eles tendem a ser vistos de maneira 

negativa. 

Os conflitos nas palavras de Fabiana Marion Spengler e José Luis Bonzan, podem ser 

enfraquecedores ou fortalecedores:9 

 

O conflito transforma o indivíduo, seja em sua relação um com o outro, ou na 

relação consigo mesmo, demonstrando que traz consequências desfiguradas e 

purificadoras, enfraquecedoras ou fortalecedoras. Ainda, existem as 

condições do conflito para que aconteça, e as mudanças e adaptações 

                                                             
5GOMES, Orlando. Direito de Família. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p.19. 
6BRAGANHOLO, Beatriz Helena. Novo desafio do direito de família contemporâneo: a mediação familiar.In: 

http://www.uel.br/proex/estacao/index.php?arq=ARQ_art&FWS_Ano_Edicao=3&FWS_N_Edicao=3&FWS_C

od_Categoria=1&FWS_N_Texto=4. Acesso em: 27/12/2017. 
7SOARES, Carlos Henrique. Ações de direito de família no novo código de processo civil Brasileiro. Revista 

Síntese: Direito de Família, v.15, n.85, 2014, p.12. 
8WARAT, Luis Alberto. O Ofício do Mediador. Florianópolis: Habitus, 2001, p. 132 
9MORAIS, José Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição. 

2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 54. 
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interiores geram consequências para os envolvidos indiretamente, e muitas 

vezes, para o próprio grupo. 

  

 

Conforme esclarece Eduardo de Vasconcelos10: 

 

O conflito não é algo que deva ser encarado negativamente. É impossível uma 

relação interpessoal plenamente consensual. Cada pessoa é dotada de uma 

originalidade única, com experiências e circunstâncias existenciais 

personalíssimas. Por mais afinidade e afeto que exista em determinada relação 

interpessoal, algum dissenso, algum conflito, estará presente. A consciência 

do conflito como fenômeno inerente à condição humana é muito importante. 

Sem essa consciência tendemos a demoniza-lo ou a fazer de conta que não 

existe. Quando compreendemos a inevitabilidade do conflito, somos capazes 

de desenvolver soluções autocompositivas. Quando o demonizamos ou não 

encaramos com responsabilidade, a tendência é que ele se converta em 

confronto e violência. 
 

Deste modo o conflito deve ser observado como um todo, não apenas como algo 

objetivo, mas também subjetivo, pois o Direito evolui na pesquisa objetiva, e pouco no que 

reporta ao entendimento subjetivo. A mediação deverá ser estimulada, porque irá ajudar em 

uma sociedade subjetivamente mais saudável.11 

Conforme Ana Célia Roland Guedes Pinto12 o conflito familiar não surge 

instantaneamente, ou seja, em suas diretrizes:  

 

O conflito familiar não eclode de uma hora para outra; ele é também uma 

construção ao longo do tempo e das experiências relacionais. Na maioria das 

vezes, ele é a somatória de insatisfações pessoais, de coisas não ditas, de 

emoções reprimidas, de desinteresses, desatenções constantes, traições ou 

sabotagem ao projeto de vida estabelecido. É em geral, consequência do 

diálogo rompido ou interpretado incorretamente; do silêncio punitivo. Enfim, 

ocorre pela constatação de que o modelo imaginado e vivido foi incapaz de 

garantir a realização pessoal, magicamente esperada. 
 

 

Desta forma, nota-se que as adversidades no seio familiar por vezes são geradas pela 

desinteligência e pela interpretação errônea de determinada situação, tendo em vista ser 

                                                             
10VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas.São Paulo: Método, 2008, 

p. 19. 
11BUITONI, Ademar. A função da intuição na mediação. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo. Editora 

Revista dos Tribunais.a. 5, n. 19, p. 53, out.-dez. 2008. 
12PINTO, Ana Célia Roland Guedes. O conflito familiar na justiça-mediação e o exercício dos papéis. Revista do 

advogado, São Paulo, n. 62, p. 65, mar. 2011. 
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analisada sob a ótica individual e não pela compreensão coletiva da causa que deu origem ao 

distúrbio.13 

Verônica Cezar-Ferreira14 afirma que: “A disfunção na comunicação é uma fonte 

inexorável de conflitos. ”  

No mesmo sentido Maria Helena Diniz15 expõe:  

 

Os conflitos familiares decorrem de uma inadequada comunicação, por isso a 

mediação familiar tem por escopo primordial estabelecer uma comunicação, 

conducente ao conhecimento do outro e à intercompreensão, partindo de 

explicações, buscando informações e permitindo a intersubjetividade entre os 

mediandos, para que cada um possa compreender o que o outro diz ou quer. 

 
 

Portanto, é utópico pretender que não exista conflito. Porém, resolvê-lo o mais 

rapidamente possível, é dever de cada um de nós fazer o máximo possível para uma solução 

pacífica, rápida e viável, preferencialmente de forma extrajudicial. Necessário, para tanto, que 

seja superada a nossa cultura demandista, que sempre elegeu o judiciário como única saída 

diante dos conflitos familiares. 

Não se pode desprezar, ainda com relação ao Poder Judiciário, conforme ressalta 

Danièle Ganancia16, que  

 

A natureza dos conflitos de família, antes de serem jurídicos, são 

essencialmente afetivos, psicológicos, relacionais, envolvendo sofrimento. 

Assim, os juízes questionam-se sobre o efetivo papel que desempenham 

nesses conflitos, conscientizando-se dos limites dos jurisdicionados, que 

acreditam na magia do julgamento, como remédio a todos os seus sofrimentos: 

seu reflexo primeiro, em caso de conflito, é de agarrar-se ao juiz, “deus 

exmachina”, “superpai”, que vai lhes ditar suas soluções; sem compreender 

que nenhuma decisão da justiça poderá solucionar de forma duradoura seu 

conflito nem substituí-los em suas responsabilidades parenteais. 

 

                                                             
13ROCHA. Gustavo de Almeida da. TRENTIN. Taise Rabelo Dutra. O tratamento do conflito familiar pela 

mediação. 2015, p.13, In: https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/download/13175/2250, 

acesso em 15/01.2018. 
14CEZAR-FERREIRA, V. A. M. Família, separação e mediação: uma visão psicojurídica. 2. ed. São Paulo, SP: 

Método, 2007. p. 149. 
15DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro - Direito de Família. 21. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2006. v. 05. p. 343. 
16GANANCIA, Danièle. Justiça e mediação familiar: uma parceria a serviço da co-parentalidade. Trad. Águida 

Arruda Barbosa, Giselle Groeniga e Eliana Nazareth. Revista dos Advogados – AASP, São Paulo, n. 62, mar. 2001, 

p. 7-15. 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/download/13175/2250
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No entender de Carlos Alberto Bittar Filho17 a família de hoje está marcada pelo 

interesse público acima do interesse individual: 

 

Antes submetida ao poder absoluto do patriarca, a família encontra-se, na 

atualidade, profundamente regulada por normas de ordem pública. Os 

interesses de ordem individual e privada cederam espaço a uma 

regulamentação marcada pelo interesse público. O coletivo, no campo da 

ordenação jurídica do Direito de Família, suplantou o individual. 

 
 

No caso de abandono do modelo adversarial e opção pelo modelo conciliatório na 

separação judicial/divórcio/dissolução de união estável, as partes saem do foco de “ganhar a 

causa” como sanção pelo cumprimento da sentença, que só acirram os conflitos familiares 

circunscritos aos limites da lei, prevalecendo assim à objetividade em detrimento da 

subjetividade, dando azo ao surgimento de repetidos ou novos conflitos. Em lugar tem-se   

modelo conciliatório, em queo conflito pode ser enfocado sob as diferentes óticas das partes, 

apaziguando-se a situação latente, evitando-se a perpetuação dos litígios. 

No tocante à desjudicialização das separações conjugais e divórcios, nos casos em que 

não houver litígio, a Lei n. 11.441/2007 já tornou possível que o divórcio e a separação sejam 

feitos pela via administrativa, mediante escritura pública. Esta escritura pública deve expressar 

a livre decisão do casal acerca da partilha dos bens comuns, o valor e o modo de pagamento 

dos alimentos de um cônjuge para o outro (ou sua dispensa), bem como a eventual alteração do 

nome para o de solteiro,18 embora ainda não seja aceita a separação e o divórcio extrajudicial 

caso haja interesses de menores ou incapazes envolvidos. 

 

 

1.2- Do princípio da não intervenção do Estado nos conflitos decorrentes do direito de 

família 

 

É indubitável que o Estado é legítimo para adentrar o recesso familiar, com a perspectiva 

de defender os menores que o habitam.19 Assim, fiscaliza o adimplemento de tal encargo, 

podendo suspender ou até excluir o poder familiar20, mas não há de olvidar a diversidade de 

                                                             
17FILHO, CARLOS ALBERTO BITTAR. A evolução da instituição familiar no direito brasileiro. 

http://orbita.sartmedia.com/~jurifran/ajfam.html. Acessado em 27.12.17. 
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de Família. 8 ed. rev.atual. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2011, v.6, p. 237. 
19DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 2009. p. 392. 
20Sobre o tema poder familiar, serão tecidas maiores considerações no próximo capítulo. 
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legislações existentes para a proteção da criança e adolescente, tanto no plano do direito 

internacional como no do direito interno21, sendo todas condizentes com suas necessidades. 

Porém, falta o cumprimento destas leis por parte do Estado, que diante da grande demanda, não 

consegue controlar e garantir o que está descrito. 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 22 

 

Queiroz explica23:  

 

O que significa dizer que os direitos fundamentais devem alcançar eficácia 

máxima, que em realidade, consiste em uma efetiva execução de tais normas. 

Trata-se, portanto, de um direito abrangente, universal e principalmente 

exigível. Contudo, embora a constituição estabeleça suficientes bases para a 

concretização destes direitos, o que existe de fato é uma imensa distância entre 

a realidade e a lei. 

 

Para o promotor Dimas Messias Carvalho24, a intervenção do Estado — que se dá 

através do Ministério Público (MP) —deve acontecer apenas quando uma das partes envolvidas 

não pode ter autonomia sobre seus direitos, ou quando há violência doméstica, por exemplo.  

 

A grande função do MP é a defesa da sociedade, ou seja, ele tem extrema 

importância na defesa dos interesses da sociedade, mas em um direito privado, 

onde a autonomia das partes envolvidas deve prevalecer, não cabe uma 

intervenção, pois desta forma, ele estará interferindo na liberdade de escolha 

do cidadão. 

 

                                                             
21Declaração de Genebra de 1924, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos 

da Criança 1959; Convenção sobre o Direito da Criança e Adolescente (1989), devidamente ratificadas pelo Brasil, 

bem como a Constituição Federal do Brasil em seu artigo 227, entre outros; Lei n. 8069/90 - Estatuto da Criança 

e do Adolescente; Código Civil de 2002; e, a Lei Maria da Penha- Lei 11340/06 em seu artigo 5º. 
22QUEIROZ, Lorrane. Doutrina da proteção integral e sua disparidade com a realidade: a marginalização da 

criança e do adolescente. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3340, 23ago.2012. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22473>. Acesso em: 10 out. 2017. 
23QUEIROZ, Lorrane. Doutrina da proteção integral e sua disparidade com a realidade: a marginalização da 

criança e do adolescente. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3340, 23ago.2012. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/22473>. Acesso em: 10 out. 2017. 
24MESSIAS. Dimas. Os limites da intervenção do Estado na vida privada. In: 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/4652/Os+limites+da+interven%C3%A7%C3%A3o+do+Estado+na+vida+pri

vada; acesso em 15/01/2018. 

https://jus.com.br/artigos/22473/doutrina-da-protecao-integral-e-sua-disparidade-com-a-realidade-a-marginalizacao-da-crianca-e-do-adolescente
https://jus.com.br/artigos/22473/doutrina-da-protecao-integral-e-sua-disparidade-com-a-realidade-a-marginalizacao-da-crianca-e-do-adolescente
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8/23
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8/23
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/artigos/22473/doutrina-da-protecao-integral-e-sua-disparidade-com-a-realidade-a-marginalizacao-da-crianca-e-do-adolescente
https://jus.com.br/artigos/22473/doutrina-da-protecao-integral-e-sua-disparidade-com-a-realidade-a-marginalizacao-da-crianca-e-do-adolescente
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8/23
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8/23
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
http://www.ibdfam.org.br/noticias/4652/Os+limites+da+interven%C3%A7%C3%A3o+do+Estado+na+vida+privada
http://www.ibdfam.org.br/noticias/4652/Os+limites+da+interven%C3%A7%C3%A3o+do+Estado+na+vida+privada
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A instituição familiar sofreu profundas mudanças em sua função, natureza, composição 

e concepção no decorrer dos anos em razão da evolução da sociedade. No entanto, em 

determinadas situações familiares, o Estado necessita intervir para assegurar os direitos 

fundamentais da pessoa humana, principalmente quando existem crianças e adolescentes, 

vítimas frágeis e vulneráveis da omissão da família, com o objetivo de criar uma estabilidade 

social e, principalmente, impedir que o menor cresça em um ambiente mal estruturado.  

O Estado social interfere na vida privada regulando condutas com o objetivo de proteger 

a família, porém o que se pretende discutir no presente trabalhosão os limites para essa 

intervenção estatal. O Estado pratica certos atos interventivos na família, mas a tônica da atual 

perspectiva do direito de família é a adoção do princípio da mínima intervenção estatal no 

âmbito das relações privadas, notadamente no seio da família. 

Assim, quanto à intervenção do Estado no direito de família, cumpre destacar as lições 

de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho no sentido de sua não intervenção no 

direito de família25:  

 

Não cabe, portanto, ao Estado intervir na estrutura familiar da mesma maneira como 

interfere nas relações contratuais: o âmbito de dirigismo estatal, aqui, encontra 

contenção no próprio princípio da afetividade, negador desde tipo de agressão estatal. 

Ademais, o Código Civil Brasileiro, no artigo 1513, ao prescrever que “é defeso a 

qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida 

instituída pela família”, optou pela aplicação da autonomia privada, determinando que 

a sociedade e Estado respeitassem e reconhecessem tanto a família, enquanto unidade, 

bem como os seus membros de forma individualizada. 

 

 

Neste diapasão, Leonardo Barreto Moreira Alves26 afirma que, uma vez admitida à 

autonomia privada nas relações de familiares, o Direito de Família há de ser considerado 

modalidade do direito privado, senão vejamos: 

 

Assentada a possibilidade de aplicação da autonomia privada nas relações 

familiares, consolida-se, em definitivo, a colocação do Direito de Família 

como modalidade do Direito Privado. É certo que, como célula básica da 

sociedade, a família merece especial proteção do Estado, o que deve permitir 

a intervenção do Estado por meio de normas cogentes nesta seara. Destarte, 

normas desta espécie não devem restringir a autonomia privada, pois 

atualmente é o indivíduo o centro da família e da sociedade.  

 

                                                             
25GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. Direito de família. 1. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 6, p.104. 
26ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direito de família mínimo. A possibilidade de aplicação e campo de 

incidência da autonomia provada no direito de família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.140. 
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Ademais, a Constituição brasileira de 1988, no artigo 5º, inciso X27, exalta a preservação 

da privacidade das pessoas, sobretudo em relação à intimidade, à honra, imagem e vida privada 

ao patamar de direitos fundamentais invioláveis. Assim sendo, à luz destes princípios, a família 

há de ser considerada um espaço de privacidade por excelência.28 

Portanto, como regra geral, o Estado não deve intervir no meio familiar. Deve o Estado, 

ao contrário, permitir o exercício da efetiva liberdade afetiva por parte de seus membros, 

devendo, pois, respeitar o uso da arbitragem no direito de família. 

O Código Civil de 2002 em seu artigo 1513 preconiza que é defeso a qualquer pessoa 

de direito público ou privado interferir na comunhão da vida instituída pela família, cabendo 

aos pais o controle sobre a família e os filhos devendo agir de forma digna e moral, incumbindo 

ao Estado de promover o atendimento aos direitos da criança e do adolescente, conjuntamente 

com a sociedade, controlando a atuação negativa dos pais, cabendo-lhe agir somente não são 

cumpridas as obrigações que lhe são impostas por lei. 

Há, pois de se destacar que o Estado assume o papel auxiliar e colaborativo, devendo 

fornecer meios para promover o bem estar de seus membros, conforme lição de Rodrigo da 

Cunha Pereira: 

 

A intervenção do Estado deve, apenas e tão somente, ter o condão de tutelar a 

família e dar-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação de vontade e de 

que seus membros vivam em condições propícias à manutenção do núcleo 

afetivo. O limite para a intervenção estatal, neste sentido, é a garantia da 

autonomia privada dos membros da família. Violada a autonomia familiar, 

estará configurado o excesso do Estado em sua intervenção. 

 

Isto posto, aduz Caio Mário da Silva Pereira29 

 

O constituinte, assim, deixou clara a modificação do papel do Estado 

brasileiro de um "Estado-interventor" para um "Estado-protetor". Para ele 

ficou clara a intenção da Constituição de unir a liberdade do indivíduo à 

importância que a família representa para a sociedade e para o Estado: Ao 

garantir ao indivíduo a liberdade por intermédio do rol de direitos e garantias 

contidos no art. 5º, bem como de outros princípios, a Constituição conferiu-

lhe a autonomia e o respeito dentro da família e, por conseguinte, assegurou a 

sua existência, como célula mantenedora de uma sociedade democrática. Isto, 

sim, é que deve interessar ao Estado. 

                                                             
27Art. 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: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. ” 
28LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 45. 
29PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil - volume 5. Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. 

12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.183. 
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Consoante ao ensinamento de Tartuce e Simão30: “o princípio em questão, princípio da 

intervenção mínima do Estado no Direito das Famílias, mantém relação direta com o princípio 

da autonomia privada, que deve existir no âmbito do Direito de Família”.  

A jurisdição é ainda hoje a via mais procurada para quem quer o reconhecimento de um 

direito ou pretensão, mas não é a única. Assim assevera acertadamente Humberto Dalla 

Bernadina Pinho31: "A jurisdição, embora seja fórmula primeira para a composição dos litígios, 

por vezes não é capaz de dar solução adequada a certos tipos de conflito". 

Giselle Câmara Groeninga32 leva-nos à reflexão sobre a necessidade constante de 

mudanças e de aceitação do outro, sem pré-julgamento, principalmente para que possamos 

entender a nossa Constituição como norma de inclusão:  

 
Em tempos de pós-modernidade, em que se faz necessário contemplar a 

complexidade, tem se mostrado insuficiente o pensamento cartesiano, binário, 

dicotômico, maniqueísta que, até pouco, a sua forma, orientava a ação por 

meio de divisão em categorias opostas como: bons ou maus, sãos ou doentes, 

algozes ou vítimas, capazes ou incapazes, culpados ou inocentes. Pensamento 

que, enganosamente, se mostrava suficiente em uma sociedade pautada pelas 

exclusões e que apresentava uma organização mais rígida, com valores, 

normas e papéis, inclusive profissionais, rigorosamente definidos. Mas, 

sabemos, também, ser o pensamento binário a base e para manutenção dos 

conflitos sociais, do preconceito e da intransigência, pessoal e profissional. 
 

 

No Direito Internacional, o artigo 4º da Constituição Federal33, preceitua entre outros, 

como princípio da República Federativa do Brasil, a prevalência dos direitos humanos, a não 

intervenção, defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos, sendo que o que de fato importa 

é “a renovação do espírito pacifista do legislador ao determinar como princípio de relações 

exteriores do Brasil a busca incessante pela paz internacional”34, princípios estes que também 

devem ser aplicados nas relações de direito privado no ordenamento jurídico interno, 

                                                             
30TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil: direito de família. v. 5. 7ª ed., rev., atual. E ampl. São 

Paulo: Editora Método, 2012, p. 18. 
31PINHO, Humberto Dalla Bernadina. O novo CPC e a mediação reflexões e ponderações. Brasília ano 48 n. 190, 

abr./jun. 2011, p.11. 
32GROENINGA, Gisele Câmara. Mediação familiar. Revista Brasileira de Direito de Família, São Paulo: 

IBDFAM/IOB Thomson, n. 40, fev.‐ mar.2007, p.156‐ 157. 
33Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:  I - 

independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-

intervenção; V - igualdade entre os Estados;  VI - defesa da paz;  VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio 

ao terrorismo e ao racismo;  IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;  X - concessão de 

asilo político.  Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social 

e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 
34NASSIF E COSTA. Kazan Sidharta. Fundamentos constitucionais e solução de controvérisas no MERCOSUL. 

São Paulo: Memória Jurídica Editora, 2000, p.37. 
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principalmente no tocante à liberdade das partes disporem sobre a utilização da arbitragem na 

seara do direito de família. 

 

1.3 principais consequências dos conflitos familiares para as crianças e adolescentes 

como violações de seus direitos 

 

A superação dos conflitos enfrentados durante o processo de separação divórcio ou 

dissolução de união estável está diretamente relacionada com o bem-estar dos pais e com a 

quantidade e a qualidade do contato e do vínculo entre eles e seus filhos.  

Conforme Hetherigton e Kelly35,  

 

O ajustamento psicológico das figuras parentais, a capacidade de cuidado do 

cuidador principal da criança, o nível de conflito existente entre os pais, após 

o divórcio, as dificuldades socioeconômicas enfrentadas e os eventos 

estressores adicionais também determinam um melhor ou pior ajustamento à 

crise inicial causada pelo divórcio. 

 

Nem mesmo o rompimento de uma união ou casamento é motivo justificável para que 

a convivência familiar seja interrompida, ao contrário, deve ser reforçada, conforme aduz 

Cláudia Maria da Silva36:  

 

Se rompido o elo conjugal, mister se faz que a “convivência familiar” seja 

mantida, ou até mesmo intensificada diante das adversidades causadas pelo 

desenlace. Quanto à filiação, rompe-se a coexistência ou coabitação, jamais o 

dever de convivência. 

 

O psicanalista Luiz Carlos Prado37 tece perfeita explanação acerca da importância da 

presença parental na vida da criança e evidencia que esta deve se dar em três níveis: físico, ético 

e emocional: 

 

A presença parental é um conceito que tem dois polos: os pais têm de estar 

presentes tanto como indivíduos autônomos, capazes de viver sua vida em 

plenitude, quanto como detentores do papel parental. Para ajudar os filhos a 

desenvolverem seus aspectos mais construtivos e amorosos, os pais devem-se 

fazer presentes em suas vidas. A presença parental deve se dar em três níveis: 

                                                             
35HETHERINGTON, Mavis; KELLY, John. For better or for worse – divorce reconsidered.New York: W.W 

Norton & Company, 2003, p. 342. 
36SILVA, Cláudia Maria da. Indenização ao filho: descumprimento do dever de convivência familiar e indenização 

por danos à personalidade do filho. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v.6, n.25, p.122-147, 

ago./set. 2004, p.124. 
37PRADO, Luiz Carlos. Amor e violência familiar. ADV. Seleções Jurídicas, fev. 2005, p.20-24, p.22 
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Físico – implica os pais terem tempo para estar com seus filhos nos momentos 

significativos de seu desenvolvimento; Emocional – é necessário, também, 

que estejam emocionalmente envolvidos nas interações com eles; Ético – mais 

do que nunca os pais devem passar para seus filhos valores éticos humanistas, 

de respeito e consideração como os outros, com a vida e a natureza. 
 

Segundo as legislações vigentes em nosso país, as crianças e adolescentes são prioridade 

no que se refere à salvaguarda de seus direitos fundamentais (à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, devendo estar a salvos de todas as formas de abusos e 

negligências, mas, a defesa destes direitos, não somente ao Estado, como também da da família 

e de toda a sociedade, como um dever imposto no artigo 22738, da Constituição Federal, e, em 

várias outras leis.39  

As crianças, os adolescentes e os jovens vão para as ruas movidos por vários fatores. 

Alguns são incentivados pelos próprios pais a trabalhar para ajudarem no sustento de suas 

famílias, para assegurarem suas necessidads básicas de sobrevivência. A pobreza contribui 

                                                             
38Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá 

programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 

entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: I -  aplicação 

de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; II -  criação de programas 

de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, 

bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 

arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos 

logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir 

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes 

aspectos: I -  idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII; 

II -  garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; III -  garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem 

à escola; IV -  garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação 

processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; 

V -  obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; VI -  estímulo do poder público, 

através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de 

guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; VII -  programas de prevenção e atendimento 

especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. § 4º A lei punirá 

severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. § 5º A adoção será assistida 

pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. § 7º No atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204. § 8º A lei estabelecerá: I -  o estatuto da 

juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; II -  o plano nacional de juventude, de duração decenal, 

visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. In: 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_227_.asp, acesso em 28.02.18. 
39Em matéria de legislações de direitos de crianças e adolescentes vigentes em nosso país cita-se: CF; ECA – Lei 

8.069/90; Declaração Universal dos Direito Humanos; e a Convenção sobre os Direitos da Criança – Dec. nº 

99.710/90). 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_227_.asp
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negativamente para o trabalho infantil, para a evasão escolar, a prostituição infantil e às vezes, 

com a desagregação das famílias. Outros procuram a rua em razão do desemprego dos pais; da 

violação dos direitos; da perda de valores e identidades; dos conflitos familiares; do uso de 

drogas; dos maus tratos; da fome; da miséria; da violência intrafamiliar, como o abuso físico, 

negligência, abuso sexual, exploração pelo trabalho infantil; como um espaço de sobrevivência, 

em razão de abandono e violência e até como fuga, por entenderem ser um lugar de liberdade, 

e por isso, um espaço atraente.40 

Assim, o presente item tem como objetivo apresentar apenas a síntese das principais 

consequências dos conflitos familiares que possam ferir o direito das crianças e adolescentes, 

sem a pretensão de exaurimento das infindáveis mazelas e violações as quais nossas crianças e 

adolescentes estão expostos, para ao final apresentar as formas extrajudiciais, notadamente a 

arbitragem, em face das demandas judiciais, para a solução de conflitos na seara do direito de 

família. Mais um motivo para sua utilização, já que a arbitragem, entre os outros meios 

extrajudiciais, poderá minimizar os impactos dos conflitos familiares sob os menores.  

   

 

1.3.1 Abandono afetivo 

 

A omissão ou a negligência dos pais são a primeira forma de violação aos direitos dos 

menores ocasionadas por conflitos familiares. 

Ana Carolina Brochado Teixeira41, em seu artigo “Responsabilidade civil e ofensa à 

dignidade humana”, explicita a importância da convivência familiar entre os membros de uma 

família, sobretudo pelos aspectos da afetividade e solidariedade: 

 

A estrutura familiar atual caracteriza-se, principalmente, pela afetividade e 

solidariedade entre seus membros, e as relações de convivência e coexistência 

assumem essas características. Numa perspectiva dialógica, é neste 

relacionamento intrafamiliar que seus componentes fincam seus valores, se 

moldam, se transformam e edificam sua personalidade e sua dignidade em 

bases novas e mutantes. Por essa razão a convivência é tão relevante. É 

exatamente essa espécie de relação que se cria e se estabelece no seio de um 

núcleo familiar. Nesse sentido, os laços familiares ganham especial relevo 

pela grande influência exercida na vida de cada membro da família, sejam 

                                                             
40CAMPOS. Teresinha de Jesus Moura Borges. O ministério público e o superior interesse da família e das crianças 

e jovens: os direitos fundamentais e a proteção da população infanto-juvenil. In: 

http://repositorio.ual.pt/handle/11144/262, acesso em out.2017, p.342-343. 
41TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Responsabilidade civil e ofensa à dignidade humana. Revista Brasileira de 

Direito de Família, Porto Alegre, v.7, n.32, p.138-158, out./nov. 2005, p.139-140. 

http://repositorio.ual.pt/handle/11144/262
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adultos, adolescentes ou crianças. Eles atuam na edificação da dignidade de 

cada um.  

 

Da mesma forma, é previsto no plano infraconstitucional, em vários de seus 

dispositivos, notadamente no artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, que assim dispõe 

sobre o direito em comento:  

 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes 

de substâncias entorpecentes. 
 

A família é o elemento-chave para determinar se a criança está ou não protegida, mas 

também como uma via de mão dupla, pode ser a principal violadora dos direitos das crianças e 

dos adolescentes. 

Certo é, conforme esclarece Monagle42, citado por Lizete Peixoto Xavier Schuh, que o 

papel desempenhado pelos pais é tarefa difícil, afinal estão lidando com uma vida, mas esta é 

uma função que lhes toca e da qual não podem se desonerar:  

 

Um dos maiores desafios do século XXI é assegurar que as crianças cresçam 

transformando-se em adultos sábios, corretos e capazes; e são os pais 

responsáveis por essa árdua tarefa. Se a família é vista como o alicerce do 

grupo social, os pais são, portanto, como os primeiros professores das 

crianças, o tijolo essencial para a construção de uma pessoa saudável e 

equilibrada, que por sua vez exercerá a parentalidade com tranquilidade e 

segurança no futuro. É pertinente destacar que, além da falta de condições 

materiais, alguns pais não possuem o mínimo de condições emocionais para a 

paternidade, assim se configura, o abandono material, psicológico e afetivo 

dos menores. 

 

O abandono afetivo parental  

 

Restringe-se à esfera moral e não gera sanções de ordem pública, aplicadas 

por autoridades legalmente constituídas. Os valores morais encontram-se 

dentro da consciência de cada indivíduo, cabendo a este julgar o que considera 

certo ou errado, tolerável ou intolerável. E as sanções no campo moral, como 

se sabe, também são de ordem interna, como arrependimento, vergonha, 

censura pessoal ou social. Não se admite, nesta esfera, imposições externas, 

direta ou indiretamente.43 

 

                                                             
42MONAGLE. Paul. apud SCHUH, Lizete Peixoto Xavier. Responsabilidade civil por abandono afetivo: a 

valoração do elo perdido ou não consentido. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v.8, n.35, 

p.53-77, abri./mai. 2006, p.61. 
43RODRIGUES, João Gaspar. Abandono Afetivo Parental. Dano Passível de Reparação? Revista Jurídica 

Consulex, Brasília, v. I, n.348, Julho de 2011, p. 50-53. 
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Destarte, além da falta de condições materiais, alguns pais são efetivamente negligentes 

e sequer possuem as condições mínimas, como maturidade emocional e profissional, para 

exercerem a paternidade, dando ensejo ao abandono material, psicológico e afetivo dos 

menores, criando-se um círculo vicioso sem fim, situações estas, fomentadoras de várias outras 

violações. 

 

 

1.3.2 Evasão escolar 

 

Ultrapassadas as questões de falta de políticas públicas em nosso país para o acesso e a 

qualidade do ensino, sem contar a ausência de estrutura para o atendimento de alunos com 

necessidades especiais, os desacertos familiares também contribuem para a evasão escolar. 

Esta preocupação com a educação para a formação dos seres humanos e sua importância 

para o desenvolvimento da sociedade já era perceptível na sociedade grega antiga, conforme 

demonstra Jaeger44, em seu livro Paideia:  

 

Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente 

inclinado a practicar la educación. La educación es el principio mediante el cual la 

comunidad humana conserva y trasmite su peculiaridad física y espiritual.45 

 

 

Segundo o entendimento do professor José Luiz Borges Horta46, a Constituição Federal 

de 1988 aborda o direito à educação e todos os direitos dele decorrentes (direito à pré-escola; 

direito à gratuidade; direito ao ensino especializado; direito à assistência estudantil; direito à 

formação religiosa; direito à proteção do idioma nacional; direito à educação ambiental; direito 

do consumidor educacional; direito à instrução cívica) como sendo cláusulas pétreas, devido à 

sua grande importância para a sociedade. 

Nas lições de Jadir Cerqueira de Souza47: 

 

Os futuros alunos evadidos do sistema educacional, são aqueles originários de 

famílias que não primaram pela educação formal dos próprios pais. Os 

desacertos familiares são fatores extremamente contributivos para a evasão 

                                                             
44JAEGER, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. México: Fondo de Cultura Económica, 1967, p.3. 
45Tradução: "Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento está naturalmente inclinada a praticar 

educação. A educação é o princípio através do qual a comunidade humana conserva e transmite sua peculiaridade 

física e espiritual ". 
46HORTA, José Luiz Borges. Direito constitucional da educação. Belo Horizonte: Decálogo, 2007, p. 186. 
47SOUZA, Jadir Cerqueira de. A efetividade dos direitos da criança e do adolescente. São Paulo: Editora Pillares, 

2008, p. 84. 
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escolar. Pobreza, desemprego, crimes, uso de bebidas alcoólicas e desacertos 

entre os pais, entre outros fatores diretamente dificultam ou impedem o 

aprendizado e a permanência dos alunos. Portanto, a falta de preparo inicial 

das crianças, motivado pela precariedade e falta de condições básicas de 

sobrevivência do núcleo familiar, constitui um dos sérios problemas a serem 

enfrentados. 
 

Assim, a evasão escolar é também uma espécie do abandono familiar, que deve ser 

atacada, mas, não se pode descurar da precariedade do ensino público, da falta de acesso à 

educação, e de ausência de políticas públicas no combate deste problema, como causas 

preponderantes que maculam a infância e adolescência da proteção integral que deveriam lhes 

assistir. 

 

1.3.3 Violência 

 

A violência pode ser considerada como uso da força física ou do poder, real ou em 

ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação.48 

A problemática da violência praticada contra crianças e adolescentes alcançou 

relevância política e visibilidade entre a sociedade, principalmente a partir da década de 1990, 

com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei n. 8.069, que tem 

por finalidade: “Garantir às crianças e ao adolescente, a promoção da saúde e a prevenção de 

agravos, tornando obrigatória a identificação e a denúncia de violência”49.  

Com isso, o Estado passou a ter instrumentos legais de proteção nas situações de 

violência na infância e na adolescência, tornando obrigatória sua notificação até mesmo nos 

casos de suspeita.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS)50 classifica a violência contra a criança em 

quatro tipos: abuso físico, sexual, emocional ou psicológico e negligência, os quais podem 

resultar em danos físicos, psicológicos; com prejuízos ao crescimento, desenvolvimento e 

maturação das crianças. 

                                                             
48World Health Organization (WHO). World report on violence and health. Geneva: WHO; 2002. In: 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/wrvhrecommendations.pdf?ua=1, p. 1, 

acesso em 05 out.2017. 
49BRASIL. Presidência da República. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União 1990; 16 jul. 
50World Health Organization (WHO). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating 

evidence. Geneva: WHO; 2006. In: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf, 
p.9; acesso em 05 out.2017. 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/wrvhrecommendations.pdf?ua=1
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De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Ninguém será 

submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”51, porém, em 

nosso país, é frequente a violência, tanto no âmbito doméstico como no âmbito público 

cometido contra aqueles que são mais vulneráveis a estas agressões, seja por sua inferioridade 

física ou intelectual comparada com a de seus violadores. 

Nas lições de Rodrigo dos Santos Adorno52: A violência, entendida aqui, abrange desde 

a negligência até a violência física ou sexual, ou seja, desde o descaso até a covardia doentia 

aplicada contra crianças.  

A negligência é uma violência de difícil definição, pois envolve aspectos culturais, 

sociais e econômicos de cada família ou grupo social, é o que afirma Zambon53 et al. 

De acordo com Faleiros et al.54, a privação materna é um estressor importante que afeta 

diretamente o desenvolvimento da criança, e indivíduos vítimas de negligência ou qualquer 

outro tipo de violência na primeira década de vida possuem, na maioria das vezes, desvios de 

conduta, principalmente transgressões das regras sociais. 

Vale ressaltar ainda, de acordo com Granville-Garcia et al.55, que a negligência tem alta 

prevalência nas mais variadas localidades e tem sido descrita na literatura como preocupante, 

uma vez que este tipo de abuso, apesar de não inspirar o mesmo grau de indignação dos demais 

representa cerca de 40% das fatalidades registradas. 

Contudo, a violência contra as crianças e os adolescentes pode ser entendida como uma 

forma grave de desrespeito aos direitos fundamentais, pois é tratada como um fato natural ou 

como apenas um modo particular dos pais lidarem com os seus filhos, passando a ser 

considerada como um grave problema de responsabilidade tanto do Estado, sociedade civil, 

como também, e, principalmente das próprias famílias.56 

 

                                                             
51|Artigo. 5º. Declaração Universal dos Direitos Humanos. In:  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf, p.2; acesso em 01out.2017. 
52ADORNO. Rodrigo dos Santos. A violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente no brasil. In 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3796&revista_caderno=12, 

acesso em 12 out.2017. 
53ZAMBON MP, Jacintho. ACA, Medeiro. MM. Guglielmietti. R, Marmo. DB. Violência doméstica contra 

crianças e adolescentes: um desafio. Rev Assoc Med Bras 2012; 58(4): p.465-464. 
54FALEIROS. JM, Matias. ASA, Bazon. MR. Violência contra crianças na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, 

Brasil: a prevalência dos maus-tratos calculada com base em informações do setor educacional. Cad Saúde Pública 

2009; 25(2): p.337-348. 
55GRANVILLE-GARCIA. AF, SILVA. MJ F, MENEZES. VA. MausTratos a Crianças e Adolescentes: Um 

Estudo em São Bento do Una, PE, Brasil. Pesq Bras Odontoped Clin Integr. 2008; 8(3):p. 301-307. 
56NUNES. Antonio Jakeulmo. SALES. Magda Coeli Vitorino. Violência contra crianças no cenário brasileiro. In. 

http://www.scielosp.org/pdf/csc/v21n3/1413-8123-csc-21-03-0871.pdf, p.878, acesso em 11 out.2017. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3796&revista_caderno=12
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v21n3/1413-8123-csc-21-03-0871.pdf
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1.3.4- Alienação parental 

A alienação parental constitui atos reiterados pelo detentor da guarda na 

intencionalidade de afastar totalmente o outro genitor e até mesmo os familiares deste, do 

contato com a criança, como um instrumento de vingança advindo de um divórcio/separação 

ou dissolução mal resolvida entre as partes envolvidas.  

Richard Gardner,57 precursor do estudo da alienação parental, desde a década de 80, 

chama esse ato da manipulação de “disfuncionalidade parental séria” trazendo a concepção de 

que os riscos para as vítimas envolvidas não são apenas nos dias em que a alienação ocorre, 

mas sim, para toda a vida, pois causam danos gravíssimos ao psicológico da criança e do 

adolescente. Assim, entende o médico que: “Em alguns casos, então, pode ser mesmo pior do 

que outras formas de abuso - por exemplo: abusos físicos, abusos sexuais e negligência”. 

Nas lições de Fonseca58, o conceito de alienação parental assim se circunscreve:  

 

Pois bem, o ex-consorte – geralmente o detentor da custódia -, que intenta 

afastar o filho do relacionamento com o outro genitor, promove aquilo que se 

denomina de alienação parental. Essa situação pode dar ensejo ao 

aparecimento de uma síndrome, a qual exsurge do apego excessivo e exclusivo 

da criança com relação a um dos genitores e do afastamento total do outro. 

Apresenta-se como resultado da conjugação de técnicas e/ou processos que 

consciente ou inconscientemente são utilizados pelo genitor que pretende 

alienar a criança, aos quais se faz aliar a pouca vontade da criança em estar 

com o genitor não titular da guarda. 

 
 

A criança que padece do mal, se nega terminante e obstinadamente a manter qualquer 

tipo de contato com um dos genitores, independentemente de qualquer razão ou motivo 

plausível. Cuida-se, na verdade, de um sentimento de rejeição a um dos genitores, via de regra 

incutido pelo outro genitor no infante, o qual, em um primeiro momento, leva o petiz a externar 

– sem justificativas e explicações plausíveis – apenas conceitos negativos sobre o progenitor 

do qual se intenta alienar e que evolui, com o tempo, para um completo e, via de regra, 

irreversível afastamento, não apenas do genitor alienado, como também de seus familiares e 

amigos.59 

                                                             
57GARDNER. Richard A. Recent Trends in Divorce and Custody Litigation. Academy Forum, Volume 29, 

Number 2, Summer, 1985, p. 3-7. In https://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm, acesso em 08 nov. 2017. 
58FONSECA. Priscila M.P. Corrêa da. Síndrome da Alienação Parental”. Revista do CAO Cível nº 15 – Ministério 

Público do Estado do Pará, jan/dez 2009, e Revista IBDFAM – ano 8, nº 40, Fev/Mar/2007, Revista Pediatria 

Faculdade de Medicina da USP – SP – vol. 28 nº 3/2006. 
59Cf. STAN. HAYWARD FNF. Research Officer in A Guide to the Parental Alienation Syndrome. In: 

www.coeffic.demon.co.UK/pas.htm, acesso em 08 nov. 2017. 

https://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm
http://www.coeffic.demon.co.uk/pas.htm
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O conceito legal de alienação parental encontra-se disposto no art. 2º da Lei 12.318, 

de 2010, e, apresenta o seguinte teor:  

 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica 

da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, 

pelos avôs ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, 

guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

 

 

Os efeitos da alienação parental são devastadores, conforme se infere do entendimento 

de Rodrigo da Cunha Pereira60: 

 

Os pais não têm noção do mal que fazem aos próprios filhos quando falam 

mal um do outro. Às vezes mais sútil, às vezes mais explícito, aos poucos vão, 

mesmo sem ver, implantando nos filhos uma imagem negativa daquele que é 

um dos responsáveis pela formação e estruturação psíquica do filho. Os 

malefícios causados aos próprios filhos, nesses casos, são tantos e tão 

violentos que dificilmente são reversíveis. Mas isso não acontece do dia para 

a noite. É aos poucos. Quase imperceptível, às vezes, só verão esse estrago na 

psique do filho muito mais tarde. E aí, quando vir à consciência do mal feito 

a eles, já será tarde demais, e o arrependimento de nada adiantará. As marcas 

são indeléveis. 
 

Pereira61, ainda assevera que a origem da alienação parental, advém da relação de amor 

e ódio mal resolvida entre os genitores, senão vejamos: 

 

A raiz dessa inacreditável violência contra as crianças e adolescentes, em sua 

quase totalidade, está associada a uma relação de amor e ódio mal resolvida 

entre os pais. Esses ressentimentos entre os ex-casais vêm, inclusive, da 

idealização do amor romântico, que cria no imaginário das pessoas uma 

idealização do par perfeito, que sabemos, é perfeitamente impossível. E, 

quanto maior é a idealização e expectativa na conjugalidade, maior é a 

decepção. Mesmo nos casais que se separaram consensualmente, mas não 

elaboraram bem o fim da conjugalidade, há um discurso do não dito que 

conduz à alienação parental, que em síntese é: “Se você não quer viver comigo 

e continuar nosso amor, vai comer o pão que o diabo amassou. Nem seu filho 

vai querer conviver com você”. 
 

                                                             
60PEREIRA. Rodrigo da Cunha. Alienação parental: uma inversão da relação sujeito-objeto.In: 

https://www.conjur.com.br/2017-jun-25/processo-familiar-alienacao-parental-inversao-relacao-sujeito-objeto, 

acesso em 08 nov. 2017. 
61PEREIRA. Rodrigo da Cunha. Alienação parental: uma inversão da relação sujeito-objeto. In: 

https://www.conjur.com.br/2017-jun-25/processo-familiar-alienacao-parental-inversao-relacao-sujeito-objeto, 

acesso em 08 nov. 2017. 

https://www.conjur.com.br/2017-jun-25/processo-familiar-alienacao-parental-inversao-relacao-sujeito-objeto
https://www.conjur.com.br/2017-jun-25/processo-familiar-alienacao-parental-inversao-relacao-sujeito-objeto
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A alienação parental é uma afronta ao próprio princípio da dignidade humana, 

perpetrada contra crianças e adolescentes, que se transformam em objetos de ódio, manejados 

com intuito vingativo pelo alienador. 

Tendo em vista as situações que leva à identificação da síndrome de alienação parental, 

que varia em cada caso concreto, a melhor forma de reconhecê-las encontra-se no padrão de 

conduta do genitor alienante, o qual se mostra caracterizado quando este, dentre outras atitudes:  

 

a) denigre a imagem da pessoa do outro genitor; b) organiza diversas 

atividades para o dia de visitas, de modo a torná-las desinteressantes ou 

mesmo inibi-las; c) não comunica ao outro genitor fatos importantes 

relacionados à vida dos filhos (rendimento escolar, agendamento de consultas 

médicas, ocorrência de doenças etc.) d) toma decisões importantes sobre a 

vida dos filhos sem prévia consulta ao outro cônjuge (por exemplo: escolha 

ou mudança de escola, de pediatra etc.); e) viaja e deixa os filhos com terceiros 

sem comunicação ao outro genitor; f) apresenta o novo companheiro à criança 

como sendo seu novo pai ou mãe; g) faz comentários desairosos sobre 

presentes ou roupas compradas pelo outro genitor ou mesmo sobre o gênero 

do lazer por este oferecido ao filho; h) critica a competência profissional e a 

situação financeira do ex-cônjuge; i) obriga a criança a optar entre a mãe e o 

pai, ameaçando-a das consequências caso a escolha recaia sobre o outro 

genitor; j) transmite o seu desagrado diante da manifestação de contentamento 

externada pela criança em estar com o outro genitor; k) controla 

excessivamente os horários de visitas; l) recorda à criança, com insistência, 

motivos ou fatos ocorridos pelos quais deverá ficar aborrecida com o outro 

genitor; m) transforma a criança em espiã da vida do ex-cônjuge; n) sugere à 

criança que o outro genitor é pessoa perigosa; o) emite falsas imputações de 

abuso sexual, uso de drogas e álcool; p) dá em dobro ou triplo o número de 

presentes que a criança recebe do outro genitor; q) quebra, esconde ou cuida 

mal dos presentes que o genitor alienado dá ao filho; r) não autoriza que a 

criança leve para a casa do genitor alienado os brinquedos e roupas de que 

mais gosta; s) ignora, em encontros casuais, quando junto com o filho, a 

presença do outro progenitor, levando a criança a também desconhecê-la; t) 

não permite que a criança esteja com o progenitor alienado em ocasiões outras 

que não aquelas prévia e expressamente estipuladas etc.62 

 

 Os atos de alienação parental, evoluem para a SAP- Síndrome da Alienação Parental- 

como sendo a somatização da doença com vastos danos psicológicos e emocionais, redundando 

em vários problemas de saúde, notadamente, a depressão, e, como consequência desta, incluem-

se os transtornos de identidade, comportamento hostil, desorganização mental e às vezes até 

mesmo o suicídio. 

Nas lições de Gardner63: 

                                                             
62FONSECA. Priscila M.P. Corrêa da. Síndrome da Alienação Parental”. Revista do CAO Cível nº 15 – Ministério 

Público do Estado do Pará, jan/dez 2009, e Revista IBDFAM – ano 8, nº 40, Fev/Mar/2007, Revista Pediatria 

Faculdade de Medicina da USP – SP – vol. 28 nº 3/2006. 
63GARDNER. Richard A. Recent Trends in Divorce and Custody Litigation. Academy Forum, Volume 29, 

Number 2, Summer, 1985, p. 3-7. In https://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm, acesso em 08 nov. 2017. 

https://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm


35 
 

 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância que 

aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. 

Sua manifestação preliminar é a campanha denegritória contra um dos 

genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma 

justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor (o que faz a 

“lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e contribuições da própria 

criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a negligência 

parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser 

justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação Parental para a 

hostilidade da criança não é aplicável. 

 

A SAP se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos quais um genitor, denominado 

cônjuge alienador, transforma a consciência de seus filhos, mediante diferentes formas e 

estratégias de atuação, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o 

outro genitor, denominado cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem 

essa condição.64 

A esse processo patológico dá-se o nome de síndrome de alienação parental, a qual é 

considerada, do ponto de vista médico, relativamente à criança, como uma forma de abuso 

emocional65. Esta é punida, nos EUA, segundo o Family Court Act, com a perda da guarda e a 

supressão do direito de visitas por parte do genitor responsável pela alienação.66 

Sobre a síndrome da alienação parental, Priscila Fonseca assevera67: 

 

Consumadas a alienação e a desistência do alienado de estar com os filhos tem 

lugar a síndrome da alienação parental, sendo certo que as sequelas de tal 

processo patológico comprometerão, definitivamente, onormal 

desenvolvimento da criança. A síndrome uma vez instalada no menor enseja 

que este, quando adulto, padeça de um grave complexo de culpa por ter sido 

cúmplice de uma grande injustiça contra o genitor alienado. Por outro lado, o 

genitor alienante passa a ter papel de principal e único modelo para a criança 

que, no futuro, tenderá a repetir o mesmo comportamento. Mas os principais 

efeitos da referida síndrome são aqueles correspondentes às perdas 

importantes (morte de pais, familiares próximos, amigos etc.). Como 

decorrência, a criança passa a revelar sintomas diversos: ora apresenta-se 

como portadora de doenças psicossomáticas, ora mostra-se ansiosa, 

deprimida, nervosa e, principalmente, agressiva. Os relatos acerca das 

consequências da síndrome da alienação parental abrangem ainda a depressão 

crônica, transtornos de identidade, comportamento hostil, desorganização 

                                                             
64TRINDADE, Jorge. Síndrome da Alienação Parental (SAP). In: DIAS, Maria Berenice (coord.). Incesto e 

alienação parental: realidades que a Justiça insiste em não ver. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.101. 
65Cf. Texas Fathers for Equal Rights – The Father Guide Coping with Parental Alienation, p.  

2 In: www.startext.net/home/tfer/FG3.htm, acesso em 08 nov.2017. 
66BRANDES. Joel R. In Parental Alienation, NY Law Journal, March, 26, 2000, p. 1 In: 

www.brandeslaw.com/parental 1%20 alienation.htm, acesso em 08 nov. 2017. 
67FONSECA. Priscila M.P. Corrêa da. Síndrome da Alienação Parental”. Revista do CAO Cível nº 15 – Ministério 

Público do Estado do Pará, jan/dez 2009, e Revista IBDFAM – ano 8, nº 40, Fev/Mar/2007, Revista Pediatria 

Faculdade de Medicina da USP – SP – vol. 28 nº 3/2006. 

http://www.startext.net/home/tfer/FG3.htm
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mental e às vezes suicídio. É escusado dizer que, como toda conduta 

inadequada, a tendência ao alcoolismo e ao uso de drogas também é apontada 

como consequência da síndrome. 

 

Além da depressão crônica e suas devastas consequências, as crianças e adolescentes 

ainda podem ficar mais tendentes ao alcoolismo e ao uso de drogas, como sequelas da alienação 

parental, entre outras mazelas. 

Richard Gardner68, vê na mediação, uma forma de resolver as consequências nefastas 

do divórcio e separação ou dissolução de união estável, de forma que seja resguardado o 

verdadeiro interesse da criança e do adolescente: 

 

One further recent development in the custody/divorce area has been the 

growth of mediation. This is without question a welcome change. An important 

reason for the resistance on the part of many members of the legal profession 

has been the obvious fact that one lawyer serving as a mediator is going to 

make far less money than two lawyers involved in protracted litigation. 

However, when mental health professionals and others began actively 

involving themselves in divorce mediation many lawyers became more 

receptive to the concept. Many plans are emerging, but the one that seems to 

satisfy most parties is the arrangement in which the mediator (usually a 

lawyer and/or a mental health professional) draws up a memorandum of 

agreement. This is then reviewed by independent attorneys who represent 

each party. These attorneys, however, are committed to work closely with the 

mediator to resolve any differences. They fully recognize the terrible 

drawbacks of adversary litigation as a first step toward settling divorce/ 

custody disputes. Many of these independent attorneys are mediators 

themselves. If the five parties are successful in resolving differences, the 

couple merely goes to court for a non-contested divorce, each represented by 

an attorney. Mediation is growing rapidly, and there is good reason to believe 

that it will become the most common way of dealing with divorce disputes 

within the next ten years. In fact, I predict by the end of the century people 

will look back upon the mid-to-late 20th century as a period of national 

insanity, a time when people automatically entered into adversary litigation 

when they divorced. Mediation is indeed the hope of the future for divorcing 

parents and there is every reason to believe that this hope will be realized. 

Although it is not without its problems, there is every reason to believe that its 

benefits will far outweigh its disadvantages.69 

                                                             
68GARDNER. Richard A. Recent Trends in Divorce and Custody Litigation. Academy Forum, Volume 29, 

Number 2, Summer, 1985, p. 3-7. In https://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm, acesso em 08 nov. 2017. 
69Tradução livre: Um novo desenvolvimento recente na área de custódia / divórcio tem sido o crescimento da 

mediação. Isto é sem dúvida para acolher a mudança. Uma razão importante para a resistência por parte de muitos 

membros da profissão legal foi o fato óbvio de que um advogado que atua como mediador ganhará muito menos 

dinheiro do que dois advogados envolvidos em litígios prolongados. No entanto, quando os profissionais de saúde 

mental e outros começaram a se envolver ativamente na mediação de divórcios, muitos advogados tornaram-se 

mais receptivos ao conceito. Muitos planos estão surgindo, mas o que parece satisfazer a maioria das partes é o 

acordo em que o mediador (geralmente um advogado e / ou um profissional de saúde mental) elabora um 

memorando de acordo. Isso é revisado por advogados independentes que representam cada uma das partes. Esses 

advogados, no entanto, estão empenhados em trabalhar em estreita colaboração com o mediador para resolver 

quaisquer diferenças. Eles reconhecem plenamente as terríveis desvantagens do litígio adversário como um 

primeiro passo para resolver disputas de divórcio e custódia. Muitos desses advogados independentes são os 

https://www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm


37 
 

 

Se a mediação, já é um importante instrumento para solução de conflitos de direito de 

família, decorrentes da separação e divórcio, também deve ser dada a oportunidade de solução 

de conflitos via arbitragem, não fazendo sentido, os óbices criados na lei para sua 

implementação no direito de família brasileiro e que serão devidamente demonstrados no 

desenvolvimento desta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
próprios mediadores. Se as cinco partes tiverem sucesso na resolução de diferenças, o casal só vai ao tribunal por 

um divórcio não contestado, cada um representado por um advogado. A mediação está crescendo rapidamente, e 

há uma boa razão para acreditar que se tornará a maneira mais comum de lidar com as disputas de divórcio nos 

próximos dez anos. Na verdade, eu prevejo que até o final do século as pessoas olharão para o meio do final do 

século 20 como um período de insanidade nacional, um momento em que as pessoas entrarão automaticamente 

em litígios adversários quando se divorciarem. A mediação é, de fato, a esperança do futuro para os pais 

divorciados e há todos os motivos para acreditar que essa esperança será realizada. Embora não seja sem seus 

problemas, há todas as razões para acreditar que seus benefícios superarão as suas desvantagens. 
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II- O DIREITO DE FAMÍLIA NO ORDENAMENTO PÁTRIO E NO DIREITO 

COMPARADO 

 

Atualmente a família sofre transformações significativas, que dão ensejo à igualdade de 

condições entre os casais no que concerne ao poder familiar. Abarcado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, o instituto do poder familiar remete às implicações inerentes aos direitos e 

deveres dos genitores em função dos filhos comuns.  

Maria Helena Diniz70 define este, o direito de família, como sendo:  

 

(...) o complexo de normas que regulam a celebração do casamento, sua 

validade e os efeitos que dele resultam, as relações pessoais e econômicas da 

sociedade conjugal, a dissolução desta, a união estável, as relações entre pais 

filhos, o vínculo de parentesco e os institutos complementares da tutela e da 

curatela.  
 

Quanto à natureza deste direito, pondera ainda Diniz71: “é direito extrapatrimonial ou 

personalíssimo, irrenunciável, intransmissível, não admitindo condição ou termo ou exercício 

por meio de procurador. ” Diniz72 também assevera que suas normas são cogentes ou de ordem 

pública. Suas instituições jurídicas são direitos - deveres. É ramo do direito privado, apesar de 

sofrer intervenção estatal devido à importância. 

Diante disso, o vínculo parental, e os direitos e deveres decorrentes dele, não se 

extinguem com o término do vínculo conjugal, assim a guarda dos filhos e demais questões 

decorrentes do direito de família, geralmente é decidida pelo juiz quando o desacordo dos pais, 

ou o interesse dos filhos menores o exigir.  

 

 

2.1- Evolução do direito e conceito de família no ordenamento brasileiro 

 

Sabe-se que por muitos e muitos séculos, o casamento era considerado a única forma 

legítima de união afetiva, concepção esta, inspirada nos dogmas religiosos, e que fora 

incorporada ao direito romano e, através deste, chegou ao ordenamento jurídico atual, que 

                                                             
70DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.17. 
71DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 43. 
72DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 44-45. 
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sempre o prestigiou. Visando corrigir esta injustiça, o Código Civil de 1916, não resguardava 

quaisquer direitos baseados em união afetiva não oriunda do matrimônio.73 

Assim, diante de uma realidade tão antiga quanto o próprio casamento, a Constituição 

Federal de 1988 assim disciplinou a matéria: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade tem especial proteção do Estado. 

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. 

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar à comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. (negrito nosso) 

 

O ordenamento jurídico brasileiro passou a prever e tutelar as novas situações familiares 

com o advento da Constituição Federal de 1988 juntamente com o Código Civil de 2002. 

A família para Washington Barros Monteiro74constitui: 

 

Todo homem, ao nascer, torna-se membro integrante de uma entidade natural, 

o organismo familiar. A ela conserva-se ligado durante a sua existência, 

embora venha a constituir nova família, pelo casamento. O entrelaçamento das 

múltiplas relações, estabelecidas entre os componentes da referida entidade 

origina um complexo de disposições, pessoais e patrimoniais. 
 

 

Pode-se dizer que na família moderna foi estabelecida a proteção legal também à união 

estável que também passou a ser resguardado pela Constituição Federal de 1988 e também o 

Código Civil atual.  

O novo Código Civil de 2002, em seu art. 1.723, caput, e seus §§ 1º e 2º, reconhece os 

elementos indicadores do instituto da união estável, a qual se configura através da convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, entre o 

homem e a mulher, inclusive entre pessoas casadas que se acharem separadas de fato ou 

judicialmente.  

                                                             
73CAVALCANTI. Ana Elizabeth Lapa Wanderley. O conceito de união estável e concubinato nos os tribunais 

nacionais. In: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5910, 

acesso em 06 out.2017. 
74MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família. 37.ed. rev. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 1. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5910
https://jus.com.br/tudo/direito-civil


40 
 

Ainda, em seu art. 1.725 que na união estável, salvo contrato escrito entre companheiros, 

aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, ou 

seja, os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes na constância 

da união estável, e a título oneroso, pertencem a ambos, em partes iguais. 

A própria expressão família, segundo Lobo75 deriva do latim famulus, se referia ao 

conjunto de escravos domésticos e bens postos à disposição do pater. Era ele, e tão somente 

ele, que adquiria e administrava os bens da família, que exercia o patriapotestas sobre os filhos 

e a manus sobre a mulher. Pode-se dizer que a família romana era uma unidade política, jurídica, 

econômica e religiosa que se erigia em torno da figura masculina, o poder do homem era 

absoluta. É a partir de Roma que a união entre um homem e uma mulher passa a interessar ao 

mundo jurídico, gerando nele seus efeitos. Devido à proibição do casamento entre os plebeus e 

os patrícios, o concubinato constitui na forma de união encontrada pelos romanos, 

apresentando-se como legitimus, sendo a concubina livre para casar-se com o companheiro e 

devendo ser mantida em sua companhia por toda a vida.  

Para Lobo76 somente no direito Justiniano é que foi rebaixado, sendo considerado 

inferior ao matrimônio, isto graças às influências do cristianismo; o casamento sacro foi 

prestigiado e em lei fixaram-se diferenças entre os filhos nascidos da esposa e os nascidos da 

concubina. Na Idade Média, com o teocentrismo, a Igreja começou a interferir de forma 

decisiva nos institutos familiares e como ela e o Estado se confundiam nas pessoas do rei e do 

papa, as suas normas eram também as normas estatais. Posto isto, com a igreja no centro do 

poder e detentora do poder estatal passou a ter total domínio sobre as relações familiares, o que 

levou àqueles que não aceitassem a interferência a viver em concubinato. Logo em seguida, a 

família, a partir da Idade Média, passa a ser a garantia de amparo aos seus entes doentes, 

inválidos e impossibilitados de prover o próprio sustento. 

Para Washington de Barros Monteiro77com o feudalismo a própria família passou a ser 

detentora do poder de amparo aos membros vítimas da exploração de seus nobres provendo-

lhes o próprio sustento. Já no fim da Idade Média, afirma o autor que havia a separação entre 

os católicos e não católicos, estes representados pelo Estado que passou a discipliná-los pelas 

primeiras normas legais e aqueles unicamente pela igreja. 

                                                             
75LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código civil comentado: direito de família, relações de parentesco, direito patrimonial: 

arts. 1.591 a 1693. São Paulo: Atlas, 2005, p.81. 
76LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código civil comentado: direito de família, relações de parentesco, direito patrimonial: 

arts. 1.591 a 1693. São Paulo: Atlas, 2005. p.86 
77MONTEIRO. Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família. 37.ed. rev. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2004. p.98. 
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Até a Revolução Industrial, as famílias produziam tão somente aquilo que realmente 

precisavam: os alimentos, o vestuário, as armas, assim, com o início da industrialização, as 

famílias começaram a ter outro papel, o da produção em larga escala dentro das indústrias, 

buscando nada mais do que a produção do lucro e deixando de ter aquela característica de 

subsistência anteriormente demonstrada. 

Dessa forma, as transformações e evoluções sociais permitiram que muitas famílias de 

fato, passassem a ser reconhecidas juridicamente por meio do artigo 226 da Constituição 

Federal de 1988, como sendo: no caput, a família decorrente do casamento; no parágrafo 3º, a 

união estável; e no parágrafo 4º, a família monoparental, mas os modelos ali previstos não são 

os únicos que recebem proteção constitucional, uma vez que foram também foram estendidas 

a proteção para as famílias homoafetivas e até mesmo para as famílias socioafetivas.78 

Na tendência evolutiva da família, um fato que registra o novo modelo de família é o 

compromisso dos vínculos afetivos. Segundo Paulo Luiz Neto Lôbo79: 

 

A função afetiva, que unifica e estabiliza a família, pressupõe a concretização 

de princípios que passaram a ser claramente consagrados pela nova 

Constituição:  a) princípio da igualdade absoluta entre os cônjuges e entre os 

filhos; b) princípio da liberdade, conducente da auto-responsabilidade, da 

participação, da colaboração; c) princípio da pluralidade de entidades 

familiares, permanecendo a norma da indução, não mais da cogência, com 

relação à família legítima. 

 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, já se fala a algum tempo em família socioafetiva 

em oposição à visão da família como consequência de uma relação de consanguinidade. 

Atualmente, a afetividade, mais do que a biologia, rege o vínculo familiar.Como já há algum 

tempo ensinava Dias80: 

 

Casamento, sexo e procriação deixaram de ser os elementos identificadores da 

família. Na união estável não há casamento, mas há família. O exercício da 

sexualidade não está restrito ao casamento — nem mesmo para as mulheres 

—, pois caiu o tabu da virgindade. Diante da evolução da engenharia genética 

e dos modernos métodos de reprodução assistida, é dispensável a prática 

sexual para qualquer pessoa realizar o sonho de ter um filho. 

 

                                                             
78FRISON. Mayra Figueiredo. O pluralismo familiar e a mutação constante do formato de família: a 

constitucionalização do direito civil e as dimensões do concubinato na promoção da dignidade da pessoa humana. 

In: https://www.fdsm.edu.br/mestrado/arquivos/dissertacoes/2012/18.pdf, p. 42, acesso em 11 out.2017. 
79LÔBO, Paulo Luiz Neto. “A repersonalização das relações de família”. In: BITTAR, Carlos Alberto (Coord.). O 

Direito de Família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p.79. 
80DIAS. Maria Berenice. In http://www.conjur.com.br/2008-jan-

10/tirar_guarda_mae_transexual_homofobia_escancarada, acesso em 01 out. 2017. 
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http://www.conjur.com.br/2008-jan-10/tirar_guarda_mae_transexual_homofobia_escancarada


42 
 

Posto isto, atualmente a família retrata por si só novos vínculos familiares, independente 

da relação pai, mãe e filhos, no entanto ainda é fato a tutela da melhor proteção do menor. 

Também se conclui segundo Lobo81 que “onde houver uma relação ou comunidades unidas por 

laços de afetividade, sendo estes sua causa originária e final, haverá família”.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, deixando de existir o requisito do 

casamento como meio único e exclusivo para a legitimação da família, — mas ainda sendo a 

base fundamental para a legitimação desta— = a partir daí alargou-se sobremaneira a sua 

conceituação, modificando-se, inclusive, o conceito de Direito de Família, antes profundamente 

atrelado aos efeitos do casamento, considerado o centro irradiador de suas normas básicas. 

A Constituição Federal prevê em seu artigo 226, caput: “A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado”82 com o advento deste preceito constitucional a família passou 

a ser tutelada pelo Estado e ser protegida de quaisquer violências o seio das relações familiares. 

Qualquer que seja o conceito que se dê à família, a unanimidade entre os estudiosos é considerar 

a família a célula básica da sociedade e dentro da tutela dada pelo Estado e cabe, portanto, a 

esta o dever de suprir os filhos tanto materialmente quanto afetivamente.83 

Posto isto, pode-se dizer que além das famílias tradicionais, na modernidade há de se 

falar em família de corrente da união estável, na família monoparental, homoafetiva, adotiva e 

substituta. Também a atual Constituição Federal consagrou em seu art. 226, § 3º, a união estável 

como entidade familiar, apregoando “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 

em casamento. ”84  

Conforme exposto acima, não existe mais um modelo único de família, aquele 

normativo de sempre, e sim diversos modelos, onde o que é levado em consideração é a 

afetividade e não o que a sociedade impõe. Não importa mais o gênero, a cor, a religião e sim 

os valores e as virtudes do indivíduo, como ele pensa e como age com seu parceiro.  

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho85, pode-se identificar de forma clara que não há 

mais a estrutura de antigamente: 

                                                             
81LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código civil comentado: direito de família, relações de parentesco, direito patrimonial: 

arts. 1.591 a 1693. São Paulo: Atlas, 2005. p.5 
82BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. In 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, acesso em 24.02.2018. 
83BARRETO. Ana Cristina Teixeira. Igualdade entre sexos: Carta de 1988 é um marco contra discriminação In: 

https://www.conjur.com.br/2010-nov-05/constituicao-1988-marco-discriminacao-familia-contemporanea, acesso 
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84BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. In 
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Não se consegue identificar uma estrutura única de família. Centrada a atenção 

apenas no ambiente urbano, podem-se dividir os mais variados tipos: há os 

núcleos compostos pelo esposo, esposa e seus filhos biológicos; o viúvo ou 

viúva e seus filhos, biológicos ou adotivos; pai ou mãe divorciados e seus 

filhos, biológicos ou adotivos; esposo, esposa e os filhos deles de casamentos 

anteriores; esposo, esposa e o filho biológico de um deles havido fora do 

casamento; esposo, esposa e filho adotivo; casais não casados, com ou sem 

filhos; pessoas do mesmo sexo, com ou sem filhos, biológicos ou adotivos, de 

um deles ou de cada um deles; a homossexual e o filho da companheira 

falecida; avó e neto; irmãs solteiras que vivem juntas etc. 
 

Há na doutrina, uma tendência de ampliar o conceito de família, para abranger situações 

não mencionadas pela Constituição Federal. Fala-se assim em família matrimonial: decorrente 

do casamento; família informal: decorrente da união estável; família monoparental: constituída 

por um dos genitores com seus filhos; família anaparental: constituída só pelos filhos; família 

homoafetiva: formada por pessoas do mesmogênero; família eudemonista: caracterizado pelo 

vínculo afetivo.  

A Lei 12.010/09 (Lei da Adoção), conceituou ainda a família extensa como sendo: 

“aquela que se estabelece para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada 

por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 

afinidade e afetividade. ”86 

Para Maria Helena Diniz87, três, são didaticamente as espécies de família, conforme sua 

fonte seja o matrimônio ou a adoção. Sendo a família matrimonial aquela que tem por base o 

casamento, sendo o conjunto composto pelos cônjuges e a prole, a não matrimonial, oriunda 

das relações extraconjugais, e a adotiva, estabelecida pela adoção. Sendo que a família incluída 

pela Lei 12.010/09, refere-se a família substituta, que se configurará pela guarda, tutela e 

adoção. 

O direito de família, como acentua Dimas Carvalho88, tem por objeto a própria família, 

abrangendo os cônjuges, conviventes, pais, filhos, parentes naturais, cíveis, socioafetivos ou 

afins, além de conter normas referentes à tutela e à curatela. Esse mesmo autor enumera os 

seguintes tipos de famílias: 

 

1. Família matrimonial: é formada com base no casamento pelos cônjuges e 

prole, natural ou socioafetiva. 2. Família não matrimonial: é constituída fora 

do casamento por união estável ou relações extraconjugais, podendo incluir 

                                                             
86GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, v. 3. Pedro Lenza (coord.), São Paulo: Saraiva, 

2016, p.304. 
87DINIZ. Maria Helena.Curso de direito civil brasileiro, volume 5, 27 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p.27.  
88CARVALHO, Dimas Messias. Direito de Família. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 3-6. 
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aqui as famílias monoparentais e as diversas outras formas de família. 3. 

Família monoparental: é a entidade familiar formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes, natural ou socioafetivos. (art. 226 § 4º CF/88). Podem ser 

exemplos deste tipo de família o divórcio, a adoção, a viuvez. Por sua vez, há 

uma maior predominância da mulher, que muitas vezes assume sozinha todos 

os deveres em relação aos filhos, inclusive arcando com todos os gastos e 

despesas da família. 4. Família natural: é a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes, como expressa o art. 2589 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 5. Família substituta: é a que configura pela 

guarda, tutela, adoção (art. 28 do ECA)90. Na adoção, o adotado passa a 

integrar totalmente a família adotiva, desvinculando-se da biológica. 6. 

Família adotiva: é a família constituída pelo vínculo da adoção. 7. Família 

constitucional e família não-constitucional: sendo a primeira as mencionadas 

na CF/88 (art. 226), as instituídas pelo casamento, união estável e 

monoparental e a segunda são as demais não lembradas na constituição, 

podendo ser incluídas as formadas entre pessoas do mesmo sexo. 8. Família 

homoafetiva: é constituída por pessoas do mesmo sexo e que tem por base o 

afeto, ainda que não prevista na CF/88, não pode ser excluída do status de 

família e ser merecedora da proteção do Estado. “A nenhuma espécie de 

vínculo que tenha por base o afeto pode-se deixar de conferir status de família, 

merecedora da proteção do Estado, pois a Constituição de 1988, no seu art. 1º, 

inciso III, consagra, em norma pétrea, o respeito à dignidade humana; 

necessário é encarar a realidade sem discriminação; pois a homoafetividade 

não é uma doença nem uma opção livre.” 9. Família anaparental ou parental: 

é conceituada como a entidade em que convivem parentes sem diversidade de 

gerações, sem verticalidade dos vínculos parentais, como duas irmãs, ou entre 

pessoas não parentais, dentro de uma estruturação com identidade de 

propósitos. Podemos dizer ainda que é a família constituída por parentes sem 

hierarquia, sem interesse sexual, como no caso, a convivência entre irmãos, 

no mesmo lar, após a morte dos pais. 10. Família pluriparental ou mosaico: 

são as famílias complexas e reconstituídas ou recompostas, na qual um ou 

ambos os parceiros possuem filhos de uniões anteriores, resultando 

pluralidade das relações parentais, multiplicidade de vínculos, ambiguidade 

dos compromissos e interdependência. Os casais trazem para as novas famílias 

filhos de relações anteriores, que se juntam aos filhos comuns, materializando-

se as expressões os teus, os meus, os nossos. Caracteriza-se pela pluralidade 

de vínculos. 11. A família paralela são as relações desprovidas de efeitos 

positivos na esfera jurídica, por não configurar união estável, como as ligações 

afetivas, livres, eventuais, transitórias e adulterinas. 12. Família eudemonista: 

é o conceito mais inovador de família, identificando-a pelo seu envolvimento 

afetivo, que busca a felicidade individual vivendo um processo de 

emancipação de seus membros. O eudemonismo é a doutrina que enfatiza o 

sentido de busca pelo sujeito de sua felicidade. 
 

                                                             
89ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 
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descendentes. Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 
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Advém da ordem social preconizada na Constituição Federal de 1988, no Capítulo VII, 

Título VIII, a explícita priorização na proteção da criança e do adolescente, com o 

estabelecimento de uma ordem de proteção máxima e especial que lhes fora atribuída.91 

A Constituição de 1988 conferiu dignidade à criança especialmente pelo 

reconhecimento da titularidade de direitos, rompendo com a concepção de proteção reflexa, 

enfatizando as obrigações correspondentes da família, sociedade e do Estado, numa clara 

preocupação com a concretude das normas através de uma forma de dicção dos direitos e dos 

consequentes deveres. É o que se verifica dos citados artigos 227 e 228. 

Na Constituição Federal do Brasil, temos o comprometimento com o interesse superior 

de crianças e adolescentes, como norma definidora de suas prioridades, postulando como 

obrigação comum da família, da sociedade e do Poder Público a promoção e garantia de todos 

os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais para a população infanto-juvenil, em 

regime de primazia, bem como atribuiu, como tarefa comum a todos, a prevenção de lesões ou 

mesmo ameaças de lesões a tais direitos. Por outro lado, no plano do direito público 

internacional, o país assumiu igual compromisso com a doutrina da proteção integral dos 

interesses de meninos, meninas e adolescentes por meio da Convenção da ONU, introduzida 

nacionalmente pelo Decreto nº. 99.710/90, que, segundo o STF, tem força supralegal, em 

patamar acima das demais leis. 92 

A evolução do conceito e do sentido do instituto do poder familiar foi lenta e gradativa.  

A locução poder familiar, consagrada pelo artigo 1.630 do Código Civil, veio substituir 

o instituto do pátrio poder, vigente em nosso país, desde as Ordenações Filipinas, datada do ano 

de 1603, significava, em essência, o poder do pai em relação aos filhos menores, resultando “do 

conjunto dos diversos direitos que a lei concedia ao pai sobre a pessoa e bens do filho-família”93. 

Como constata Lôbo, foram necessários 462 anos, desde a colonização portuguesa, para 

a mulher casada deixar de ser considerada relativamente incapaz (Lei nº 4.121/1962 – Estatuto 

da Mulher Casada), e mais 26 anos para a consumação da igualdade de direitos e deveres dentro 

do âmbito familiar (Constituição Federal de 1988), pondo fim, em definitivo, ao antigo pátrio 

poder e ao poder marital.94 
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94LÔBO, Paulo Luiz Netto. Do poder familiar. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords.). 

Direito de família e o novo Código Civil. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 149.  

https://jus.com.br/artigos/22473/doutrina-da-protecao-integral-e-sua-disparidade-com-a-realidade-a-marginalizacao-da-crianca-e-do-adolescente
https://jus.com.br/artigos/22473/doutrina-da-protecao-integral-e-sua-disparidade-com-a-realidade-a-marginalizacao-da-crianca-e-do-adolescente
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8/23
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8/23
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
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O poder familiar ou “autoridade parental”, como assinala Tepedino95, assegura aos pais 

“interferir na esfera jurídica dos filhos não no interesse dos pais, titulares do poder jurídico de 

educação, mas no interesse dos filhos, as pessoas em cuja esfera jurídica é dado ingerir. ” 

Doravante, são dignos de uma responsabilidade parental imposta por lei96 e sujeita à 

fiscalização estatal, sob pena de suspensão e até mesmo destituição do poder familiar.97 

O Código Civil brasileiro, lei nº 10.406/2001, de 10 de janeiro no seu artigo 1.612 

reconhece o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente quando declara: “o filho 

reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e, se ambos o 

reconheceram e não houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor. ”98 

De acordo com Perin99, a Lei nº 12.010/09 promoveu várias alterações no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, algumas de cunho meramente terminológico, outras muito mais 

profundas e significativas. Porém, a nova lei não faz menção apenas à adoção, ela procura 

aperfeiçoar a sistemática prevista pela Lei 8.069/90, evidenciando a garantia do direito à 

convivência familiar, em suas mais variadas formas, a todas as crianças e adolescentes, 

incorporando mecanismos capazes de assegurar a sua efetiva implementação, estabelecendo 

regras destinadas a fortalecer e preservar a integridade da família de origem, além de evitar ou 

abreviar ao máximo, a destinação de crianças e adolescentes a instituições de acolhimento. 

A referida lei criou o Cadastro Nacional de Adoção, o qual menciona os dados das 

pessoas que pretendem adotar, bem como, das crianças e adolescentes que estão aptos e 

disponíveis para adoção; evitando assim, a adoção direta ou de forma ilegal. 

A lei nº. 12.010/2009 incluiu alguns tópicos referentes à criança e ao adolescente 

indígenas, acrescentando ao art. 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os seguintes 

dispositivos:  

§ 6º em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de 

comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: I - que sejam 

consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e 

tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com 

os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal; 

II - que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade 

ou junto a membros da mesma etnia; III - a intervenção e oitiva de 

representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso 

                                                             
95TEPEDINO, Gustavo. A disciplina da guarda e a autoridade parental na ordem civil-constitucional. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2004, p. 313. 
96VENOSA, Sílvio. Direito Civil: direito de família. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 367. 
97Ver artigos 1.637 e 1.638 do Código Civil: hipóteses de suspensão e destituição do poder familiar. 
98In: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621947/artigo-1612-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002, acesso em 06 

out.2017. 
99PERIN, Vanessa. A nova lei de adoção. In http://www.webartigos.com/artigos/a-nova-lei-de-adocao/65633/, 

acesso em 20 out.2017. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621947/artigo-1612-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.webartigos.com/artigos/a-nova-lei-de-adocao/65633/
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de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe 

interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso.100 

 

Desta forma, entende-se que uma vez reconhecida a união estável, ou homoafetiva 

representada pela convivência duradoura e contínua, podendo até não coabitar, mas que, 

solteiros ou casados, os filhos advindos desta relação devem ser tutelados e protegidos pelos 

pais e na falta desta proteção deve ser buscada tutela do Estado.101 

Estando ainda unidos pela intenção de constituírem uma verdadeira família, essa relação 

tem origem constitucional, é reconhecida uma entidade familiar, cujo conceito se estende 

também à comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, conforme §§3º e 4º 

do artigo 226 da CF. 

Sobre o instituto da guarda, o seu conceito, nas palavras de Waldyr Grisard Filho102 

seria: “a guarda não se definiria por si mesma, senão através dos elementos que a assegurariam, 

reconhecendo ser tarefa difícil conceituar tal instituto dada a multiplicidade de fatores que 

intercorrem no largo espectro apreciativo que a guarda de filhos enseja. ”  

Para Maria Helena Diniz103 “é o instituto que visa prestar assistência material, moral e 

educacional ao menor, regularizando posse de fato”.  

Para Edgard de Moura Bittencourt104:  

 

A guarda é o poder-dever submetido a um regime jurídico-legal, de modo a 

facultar a quem de direito prerrogativas para o exercício da proteção e amparo 

daquele que a lei considerar nessa condição. Assim, não é apenas um munus, 

no sentido exclusivo de obrigação, proteção e zelo... envolve, em 

contraposição aos deveres que acarreta, algumas vantagens materiais e 

imateriais em favor de quem a exerce, que podem ser erigidas na qualidade de 

direitos.  
 

                                                             
100SOUSA, Evaldo Sebastião de. (Coord.). Lei da convivência familiar e comunitária: comentários. Goiânia: 

MP/GO, 2010, p. 15-16. 
101MATTOS. Beatriz Ribeiro Galante Abrahão. Da possibilidade de reconhecimento das uniões homoafetivas no 

ordenamento jurídico brasileiro. In: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6812, acesso em 06 out.2017. 
102GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: Um novo modelo de responsabilidade parental. 2. ed. ver., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 49  
103DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Direito de família. vol. V. 17ª ed. Atual. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p.677. 
104 BITTENCOURT, Edgard de Moura. Guarda de filhos. 3. ed. São Paulo: Ed. Universitária de Direito, 1984, p. 

1. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6812
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6812
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Nas lições de Gontijo105, o fim do casamento ou da união estável não altera o poder 

familiar, com exceção da guarda, que representa uma pequena parcela desse poder e fica 

normalmente com um deles, com o encargo de prestar assistência material, moral e educacional 

e assegurar ao não-guardião o direito de visitas e de fiscalização da manutenção e educação dos 

filhos por parte do guardião.  

O instituto da guarda amparado pelo Código Civil, em seus artigos 1583 a 1590, visa 

justamente diminuir o abismo entre os dois polos do poder familiar com o intuito de maximizar 

a efetivação dos direitos e deveres de pais e filhos na relação assistencial, assegurando assim 

ao menor, um desenvolvimento saudável, correto e efetivo.106 

Sobre a real proteção do menor, Eduardo Oliveira Leite107 diz que:  

 

(...) o surgimento de nova espécie de família – não mais aquela perfeitamente 

estratificada e engessada, no sentido de que cada membro ocupe um lugar 

específico e desempenhe um papel previamente determinado - calcada sobre 

ela própria e sobre a criança, desempenhou um papel importante na evolução 

das legislações, culminando por estabelecer uma real proteção do menor para 

o seu ideal desenvolvimento. 
 

A importância da família no desenvolvimento e no crescimento de uma criança é 

indiscutível, pois este é o primeiro porto seguro que visa assegurar à criança o direito à vida, à 

saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, estabelecido no artigo 227 da Carta 

Magna vigente. 

Waldyr Grisard Filho108 assevera sobre a importância do instituto da guarda dizendo:  

 

A guarda representa a convivência efetiva e diuturna dos pais com o menor 

sob o mesmo teto, assistindo-o material, moral e psicologicamente. A 

vigilância é a outra face da responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos, 

atenta ao pleno desenvolvimento do menor, nas suas mais variadas feições, 

sendo ao mesmo tempo, proteção, educação, comunicação. A guarda é o mais 

dinâmico feixe de deveres e prerrogativas dos pais em relação às pessoas dos 

filhos.  

                                                             
105Cf. GONTIJO. Juliana. Da proteção da pessoa dos filhos. In. https://www.gontijo-

familia.adv.br/2008/paginas/Material%20didatico/Familia%20-%20guarda%20-%20poder%20familiar%20-

%20bens%20dos%20filhos.pdf, p.9, acesso em 15 out.2017. 
106WANDERLEY, Mariana Costa de Oliveira; DONATO, Fabiana Juvêncio Aguiar. Guarda compartilhada: 

proteção das relações entre pais e filhos. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 25 Nov. 2012. In: 

https://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-civil/279584-guarda-compartilhada-protecao-das-

relacoes-entre-pais-e-filhos. Acesso em: 10 Out. 2017. 
107LEITE, Eduardo Oliveira. Famílias monoparentais. A situação jurídica de pais e mães solteiras, de pais e mães 

separadas e dos filhos na ruptura da vida conjugal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p.16. 
108GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda Compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. 2. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 61. 

https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/paginas/Material%20didatico/Familia%20-%20guarda%20-%20poder%20familiar%20-%20bens%20dos%20filhos.pdf
https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/paginas/Material%20didatico/Familia%20-%20guarda%20-%20poder%20familiar%20-%20bens%20dos%20filhos.pdf
https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/paginas/Material%20didatico/Familia%20-%20guarda%20-%20poder%20familiar%20-%20bens%20dos%20filhos.pdf
http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-civil/279584-guarda-compartilhada-protecao-das-relacoes-entre-pais-e-filhos
http://investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-civil/279584-guarda-compartilhada-protecao-das-relacoes-entre-pais-e-filhos
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Portanto, a guarda integra o conjunto de deveres que o ordenamento jurídico impõe aos 

pais em relação às pessoas e bens dos filhos. A doutrina ainda faz uma distinção entre a guarda 

jurídica e a guarda física. A primeira refere-se às relações de caráter pessoal que surgem do 

poder familiar, como o sustento, educação, respeito e honra, enquanto a segunda caracteriza-se 

pela ideia de posse, custódia.109 

A guarda é um dos atributos do poder familiar, eis que na constância da sociedade 

conjugal, núcleo da família por excelência, é exercida em conjunto pelos genitores, inobstante 

também possa ser desempenhada abstraindo-se do poder familiar, hipótese em que estará a 

cargo de um terceiro, na forma compatível aos princípios do melhor interesse da criança e da 

prioridade no seu atendimento.110 

Com a Lei nº 12.010/2009, de 3 de agosto, também foram incluídos alguns dispositivos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte referente à guarda. No sentido de que mesmo 

após o deferimento da guarda a uma determinada pessoa, os pais biológicos poderão ter direito 

de visitas e obrigações de prestar alimentos, se necessário for, a pedido do interessado ou do 

Ministério Público. De suma importância foi a modificação ocorrida no art. 34111 do ECA, com 

a inclusão de alguns parágrafos alusivos a estes direitos e obrigações. 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, I, prevê a igualdade entre o homem e a mulher, 

bem como o faz seu art. 226, § 5º, ao estatuir que "os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher", com base nos princípios da 

dignidade humana e paternidade responsável, nos termos do § 7º do mesmo artigo. Deste modo, 

não mais se justifica a preferência dada às mães para a guarda exclusiva do filho, consoante 

estabelecia o art. 10, § 1º, da Lei 6.515/77, a Lei do Divórcio, bem como do art. 16 do Dec.-Lei 

3.200/44.112 

                                                             
109PERES, Luiz Felipe Lyrio. Guarda compartilhada. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 7, n. 60, 

1nov.2002. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/3533>. Acesso em: 10 out. 2017. 
110MARQUES, Suzana Oliveira. Princípios do direito de família e guarda dos filhos. Belo Horizonte: Del Rey, 

2009, p. 58. 
111ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência. 11ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2010, p.65. Art. 34 ECA: O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e 

subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. § 1o A 

inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento 

institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei. § 

2º Na hipótese do § 1o deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá 

receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei. 
112BARRETO, Lucas Hayne Dantas. Considerações sobre a guarda compartilhada. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-

4862, Teresina, ano 8, n. 108, 19out.2003. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/4352>. Acesso em: 10 out. 

2017. 

https://jus.com.br/artigos/3533/guarda-compartilhada
https://jus.com.br/revista/edicoes/2002
https://jus.com.br/revista/edicoes/2002/11/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2002/11/1
https://jus.com.br/revista/edicoes/2002/11
https://jus.com.br/revista/edicoes/2002
https://jus.com.br/artigos/4352/consideracoes-sobre-a-guarda-compartilhada
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003/10/19
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003/10/19
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003/10
https://jus.com.br/revista/edicoes/2003
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A Lei n. 12.318 de 26.08.2010, cuidou de determinar o conceito de alienação parental, 

e, trouxe um rol não taxativo das condutas113 que podem caracterizar a alienação quanto aos 

filhos menores, trazendo como principal consequência a perda da guarda pelo guardião 

alienador.  

Com o advento da Lei da alienação parental, a fixação de danos morais decorrentes do 

abuso moral ou afetivo, advindos da prática alienatória, se tornará, certamente, consenso na 

doutrina e nos tribunais, permitindo, tanto ao menor como ao genitor alienado, o direito de tal 

pleito, pois não se trata de indenizar a falta de afeto, mas, de buscar a compensação pela prática 

ilícita114 (senão abusiva)115 de atos de alienação parental. 

Essa afirmação decorre da redação de dois artigos da Lei da Alienação Parental: 

 

Art. 3.º A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da 

criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a 

realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui 

abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres 

inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 

(...) 

Art. 6.º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta 

que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação 

autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo 

da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de 

instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a 

gravidade do caso. 
 

Destaca-se que o legislador, de forma didática, estabeleceu que a alienação parental 

“fere direito fundamental da criança ou do adolescente” (art. 3.º), logo, constituindo ato ilícito 

que gera o dever de indenizar. No art. 6.º da mesma lei, – Alienação Parental – complementa 

dispondo que todas as medidas descritas na novel legislação não excluem a responsabilidade 

                                                             
113“Art. 2oConsidera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do 

adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este. Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, além dos 

atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:  I - 

realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; II - 

dificultar o exercício da autoridade parental; III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; IV - 

dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; V - omitir deliberadamente a genitor 

informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de 

endereço; VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou 

dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; VII - mudar o domicílio para local distante, sem 

justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste 

ou com avós.” 
114Art. 186 do CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
115Art. 187 do CC. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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civil. Não há dúvidas de que a postura imprópria de genitor que pratica alienação parental gera 

dano moral, tanto ao menor quanto ao genitor alienado, sendo ambos titulares desse direito.  

Nesse sentido Giselda Hironaka se posiciona:116  

 

Essencialmente justo, de buscar-se indenização compensatória em face de 

danos que os pais possam causar a seus filhos por força de uma conduta 

imprópria, especialmente quando a eles são negados a convivência, o amparo 

afetivo, moral e psíquico, bem como a referência materna ou paterna 

concretas, o que acarretaria a violação de direitos próprios da personalidade 

humana(...). 

 

Apesar do Brasil ter a Lei 12.318 de 2010, sobre a alienação parental, tais condutas não 

são tipificadas como crime. No entanto, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 

4.488/2016, em análise na Câmara dos Deputados, que volta a inserir a Lei 12.318/2010 a 

tipificação e a criminalização da alienação parental, que havia sido vetada pela Presidência da 

República quando da publicação da Lei. 

A Lei n. 13.058117 de 22.12.2014, previu nova redação aos artigos 1583 e 1584, no 

tocante à guarda compartilhada como melhor opção nos casos de divórcio e separação, 

postulando um maior equilíbrio quanto ao instituto da guarda e a responsabilidade em relação 

aos menores, mas de fato, tal modelo só alcança efetividade quando há um bom relacionamento 

entre os pais, e isso o juiz não pode se descurar, embora haja o permissivo legal, deve ser 

descartada, caso os pais não se relacionem bem. 

Segundo Clóvis Beviláqua118 “ao pai e à mãe incube, por natural afeição, por dever 

moral e por obrigação jurídica, sustentar, guardar e educar aqueles a quem deram a vida; velar 

cuidadosamente por eles, dirigi-los, defendê-los e prepará-los para a vida”.  

Sobre a guarda compartilhada, Paulo Lobo119 aduz que: 

 

A guarda compartilhada é caracterizada pela manutenção responsável e 

solidária dos direitos-deveres inerentes ao poder familiar, minimizando-se os 

efeitos da separação dos pais. Assim, preferencialmente, os pais permanecem 

com as mesmas divisões de tarefas que mantinham quando conviviam, 

acompanhando conjuntamente a formação e desenvolvimento do filho. Nesse 

sentido, na medida das possibilidades de cada um, devem participar das 

                                                             
116HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Os contornos jurídicos da responsabilidade afetiva na relação entre pais e 
filhos. In EHRHARDT JUNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Leituras complementares de Direito Civil: 

Direito das Famílias. Salvador: JusPodivm, 2009. p. 212. 
117Altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para 

estabelecer o significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. 
118BEVILÁQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 12.ed. atual. Rio de Janeiro: F. 

Alves, 1960. v. 2., p. 88. 
119LOBO. Paulo Luiz Netto. Direito civil: famílias. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.176. 
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atividades de estudos, de esporte e de lazer do filho. O ponto mais importante 

é a convivência compartilhada, pois o filho deve-se sentir “em casa” tanto na 

residência de um quanto na do outro. Em algumas experiências bem-sucedidas 

de guarda compartilhada, mantém se quartos e objetos pessoais do filho em 

ambas as residências, ainda quando seus pais tenham constituído novas 

famílias. 
 

Denise Damos Comel120, assinala que: 

Em tese, seria o modelo ideal, a manifestação mais autentica do poder 

familiar, exercido por ambos os pais, em igualdade de condições, reflexo da 

harmonia reinante entre eles. Os dois (pai e mãe) juntos, sempre presentes e 

atuantes na vida do filho, somando esforços e assumindo simultaneamente 

todas as responsabilidades com relação a ele (filho). 
 

Sob a ótica de Grisard Filho121:  

 

Pais em conflitos constantes, não cooperativos, sem diálogo, insatisfeitos, que 

agem em paralelo e sabotam um ao outro, contaminam o tipo de educação que 

proporcionam a seus filhos, e, nesses casos, os arranjos da guarda 

compartilhada podem ser muito lesivos aos filhos. Para essas famílias, 

destroçadas, deve optar-se pela guarda única e deferi-la ao genitor menor 

contestador e mais disposto a dar ao outro o direito amplo de visitar. 
 

Dessa forma, a guarda compartilhada deve ser considerada incabível pelo juiz, quando 

não há harmonia entre os genitores. 

Para Eduardo de Oliveira Leite122: 

A guarda conjunta conduz os pais a tomarem decisões conjuntas, levando-os 

a dividir inquietudes e alegrias, dificuldades e soluções relativas ao destino 

dos filhos. Esta participação de ambos na condução da vida do filho é 

extremamente salutar à criança e aos pais, já que ela tende a minorar as 

diferenças e possíveis rancores oriundos da ruptura. A guarda comum, por 

outro lado, facilita a responsabilidade cotidiana dos genitores, que passa a ser 

dividida entre pai e mãe, dando condições iguais de expansão sentimental e 

social a ambos os genitores. 
 

Também neste sentido asseveram Adriane Medianeira Toaldo e Mariani Duarte 

Massena123: 

                                                             
120COMEL, Denise Damo. Do poder familiar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 175. 
121GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. 7 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.218. 
122LEITE, Eduardo Oliveira. Famílias monoparentais. A situação jurídica de pais e mães solteiras, de pais e mães 

separadas e dos filhos na ruptura da vida conjugal. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2003. p. 282. 
123TOALDO, Adriane Medianeira. MASSENA, Mariani Duarte. A preservação do melhor interesse da criança e 

do adolescente na guarda compartilhada: Ineficácia de sua imposição obrigatória. In: Revista Síntese de Direito de 

família. Ano XVII- n.97, Ago-Set.2016. p.45. 
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Compartilhar a guarda entre genitores que não possuem condições de lidar 

com seus conflitos pessoais sem envolver os filhos, sem que ambos estejam 

preparados para resolver isoladamente as questões referentes aos seus filhos e 

as questões referentes ao fim da relação conjugal, é expor os filhos a novos 

conflitos e a um ambiente desarmonioso, além de não atender a um dos 

principais objetivos da guarda compartilhada: preservar os interesses do 

infante. 
 

Com base no interesse do menor, é de se observar que a guarda pode ser concedida 

inclusive a terceiros quando os pais não reúnem condições sociais e psicológicas, nos termos 

do artigo 1584 § 5º, segundo o qual:  

 

Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da 

mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de 

afinidade e afetividade. 
 

Nestes casos há ainda a suspensão ou até a destituição do poder familiar, possibilitando 

esta última, a adoção dos menores. 

A Lei nº. 12.010/2009, de 03 de agosto124, além de implementar novas regras sobre 

adoção, alterou dispositivos no ECA, e, também revogou artigos do Código Civil que se 

referiam sobre adoção, como sendo os artigos 1618 e 1619, os quais passaram a ter as seguintes 

redações: 

Art. 1.618.  A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma 

prevista pela Lei no 8.069, de 13 de Julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Art. 1.619.  A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá 

da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-

se, no que couber, as regras gerais da Lei no 8.069, de 13 de Julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente.125 
 

Helena Bolieiro e Paulo Guerra126 conceituam adoção da seguinte forma:  

Adopção, em sentido lato, define-se como a inserção num ambiente familiar, 

de forma definitiva e com aquisição do vínculo jurídico próprio da filiação, 

segundo as normas legais em vigor, de uma criança cujos pais morreram, são 

desconhecidos, não querem assumir o desempenho das suas funções parentais 

ou são pelo Tribunal considerados incapazes de as desempenhar. 

 

                                                             
124Dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 

8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 

e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e dá 

outras providências. 
125BRASIL. Código Civil e Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração 

de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz e Lívia Céspedes. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 216. 
126BOLIEIRO, Helena e GUERRA, Paulo. A criança e a família - uma questão de direito. Visão prática dos 

principais institutos do direito de família e das crianças e jovens. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p.311. 
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Para Arnoldo Wald127, a “adoção é uma ficção jurídica que cria o parentesco civil; é um 

ato jurídico bilateral que gera laços de paternidade e filiação entre pessoas para as quais tal 

relação inexiste naturalmente. ” 

Para Maria Helena Diniz128 adoção é:  

 

O como o ato jurídico solene pelo qual alguém estabelece, irrevogável e 

independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, 

um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, 

pessoa que geralmente lhe é estranha. 

 

No entanto, a adoção vem sendo efetivada em última hipótese, quando não for possível 

manter a criança em uma família natural ou extensa, quando apresentar vantagens para o 

adotando e originar-se de motivos legítimos e necessários, como os casos que envolvam a 

destituição do poder familiar, dentre outras.129 

Infelizmente, tem-se a conclusão de que não bastam as normas garantidoras dos direitos 

das crianças e adolescentes, é preciso elaboração de políticas públicas nessa área para que as 

crianças e adolescentes tenham o seu pleno desenvolvimento pessoal, social, cultural, 

notadamente na área da educação e saúde. É o que se espera dos entes federativos responsáveis, 

pela efetivação e atuação na área dos direitos da criança e do adolescente, sem descurar da 

responsabilidade da família e da sociedade como um todo, que devem conhecer, priorizar e 

conscientizar a aplicabilidade das leis, ampliando o debate na sociedade, de forma que se 

permita o respeito e as garantias dos direitos das crianças e adolescentes. 

Em síntese, Flávio Tartuce130 apresenta as principais legislações no direito de família, 

como sendo: 

 

No âmbito da legislação do Direito de Família, cabe destacar, brevemente e 

em resumo: a) a Lei n. 11.441/2007, que tratou da separação, do divórcio e do 

inventário extrajudiciais, por escritura pública, desjudicializando-os; b) as 

Leis n. 11.698/2008 e n. 13.058/2014, que regularam e introduziram a 

obrigatoriedade da guarda compartilhada – ou alternada, ainda não se sabe ao 

certo –, além da possibilidade da ação de prestação de contas de alimentos, 

                                                             
127WALD, Arnoldo, apud LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. 4ª ed. São Paulo: 

Rideel, 2010, p. 42. 
128DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 548. 
129Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:I - castigar imoderadamente o filho;  

II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, 

reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
130TARTUCE. Flávio. Os quinze anos do código civil brasileiro e as relações familiares na contemporaneidade. 

In: 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/1193/Os+quinze+anos+do+c%C3%B3digo+civil+brasileiro+e+as+rela%C3%

A7%C3%B5es+familiares+na+contemporaneidade, acesso em 12/01/2018. 

https://jus.com.br/tudo/entes-federativos
http://www.ibdfam.org.br/artigos/1193/Os+quinze+anos+do+c%C3%B3digo+civil+brasileiro+e+as+rela%C3%A7%C3%B5es+familiares+na+contemporaneidade
http://www.ibdfam.org.br/artigos/1193/Os+quinze+anos+do+c%C3%B3digo+civil+brasileiro+e+as+rela%C3%A7%C3%B5es+familiares+na+contemporaneidade
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nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/2002; c) a Lei n. 12.010/2009, que modificou 

sobremaneira o sistema de adoção – ainda que de forma insuficiente –, 

concentrando-o no Estatuto da Criança e do Adolescente, e excluindo-o da 

codificação privada; d) a Emenda do Divórcio (EC 66/2010), que retirou os 

prazos mínimos para o divórcio e iniciou um debate ainda não concluído 

quanto ao fim da separação de direito (incluindo a separação judicial e a 

extrajudicial); e) o Estatuto da Pessoa com Deficiência, norma 

regulamentadora da Convenção de Nova Iorque, que alterou substancialmente 

a teoria das incapacidades e a situação da pessoa com deficiência, incluindo-

a plenamente para os atos existenciais familiares e substituindo o paradigma 

da dignidade-vulnerabilidade pela dignidade-igualdade; e f) Novo Código de 

Processo Civil que, entre outras normas, tratou das Ações de Família, (pouco) 

alterou o regime dos alimentos, reafirmou de forma inconstitucional a 

separação de direito e atropelou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 

alguns dos seus aspectos. 
 

Os valores mudaram bastante. Atualmente, a afetividade tem incorporado muito a 

família moderna, acompanhado da solidariedade, do respeito, da igualdade dos cônjuges e dos 

filhos como um elemento de suma importância em uma entidade familiar seja ela oriunda, ou 

não, do casamento.  

Com muita precisão assevera Paulo Lobo131: 

 

A realização pessoal da afetividade, no ambiente de convivência e 

solidariedade, é a função básica da família de nossa época. Suas antigas 

funções feneceram, desapareceram ou desempenharam papel secundário. Até 

mesmo a função procracional, com a secularização crescente do direito de 

família e a primazia atribuída ao afeto, deixou de ser sua finalidade precípua. 
 

Assim, família é um grupo de pessoas provenientes, ou não, de um mesmo tronco 

comum, ligadas entre si através de vários vínculos, dentre eles, matrimonial, de filiação, afetivo, 

de adoção. Para Dimas Carvalho132, o conceito moderno de família é a comunidade formada 

pelo afeto de seus membros, parentes ou não, que reciprocamente se enxergam e se consideram 

como entes familiares, independente da opção sexual. 

Ocorre que, diante dos novos paradigmas do Direito, o fundamento da família passou 

a repousar sobre o afeto e na busca da realização pessoal dos seus membros, valorizando a 

dignidade de cada um deles, concebendo uma igualdade substancial ao casal, aos filhos e a 

todos que integram este ambiente doméstico e familiar, sendo essa pluralidade de conceitos 

de família, o grande desafio do direito civil contemporâneo, já que o Direito não pode deixar 

essas famílias sem proteção jurídica, ao alvedrio da lei, arcaica e desatualizada. 

 

                                                             
131LOBO. Paulo Luiz Netto. Famílias. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.20. 
132CARVALHO, Dimas Messias. Direito de Família. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 8. 
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2.2- Princípios do direito de família 

 

Em nosso ordenamento positivo, os princípios e regras diferenciam-se em grau de 

importância e abrangência, principalmente. Os princípios são mais gerais, ou seja, tem sua carga 

valorativa espelhada nos anseios sociais e refletem ideais filosóficos como a justiça e a ética, 

sendo em inúmeras vezes difíceis de explicar detalhadamente, visto a sua abrangência ser mais 

alargada.133 

Segundo Dias134:  

 

O ordenamento jurídico positivo compõe-se de princípios e regras cuja 

diferença não é apenas de grau de importância. Acima das regras legais, 

existem princípios que incorporam as exigências de justiça e de valores éticos 

que constituem o suporte axiológico, conferindo coerência interna e estrutura 

harmônica a todo o sistema jurídico. 
 

Destarte, o direito de família deve ser analisado sob o aspecto constitucional, pois assim 

poderá se verificar um novo tratamento a este ramo do direito, um tratamento das pessoas em 

detrimento dos bens. Neste sentido, é certo que há princípios que se aplicam a todos os ramos 

do direito como a dignidade da pessoa humana, igualdade e liberdade, devendo estes princípios 

servir de base para a interpretação dos institutos do direito de família. 

Carlos Roberto Gonçalves135 enumera os seguintes princípios do direito de família: 

princípio do respeito à dignidade da pessoa humana; princípio da igualdade jurídica dos 

cônjuges e dos companheiros; princípio da Igualdade jurídica de todos os filhos; princípio da 

paternidade responsável e planejamento familiar; princípio da comunhão da vida baseada na 

afeição; princípio da liberdade de constituir uma comunhão de vida familiar. 

Já Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald136 apresentam os seguintes princípios: 

pluralidade das entidades familiares; princípio da igualdade entre homem e mulher; 

possibilidade de mudança de nome pelo homem e pela mulher; igualdade entre os filhos; 

planejamento familiar e paternidade responsável; facilitação da dissolução do casamento. 

                                                             
133DELLANI.Diorgenes André. Princípios do direito de família. In: 

https://diorgenes.jusbrasil.com.br/artigos/112183566/principios-do-direito-de-familia, acesso em 05 out.2017. 
134DIAS. Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ª Edição. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.58. 
135GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, v. 3. Pedro Lenza (coord.), São Paulo: Saraiva, 

2016, p.296-299. 
136FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito civil. Vol. 06. Famílias. 7. ed, São 

Paulo, Atlas, 2015, p. 37-43. 
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https://diorgenes.jusbrasil.com.br/artigos/112183566/principios-do-direito-de-familia
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Para Roberto Senise Lisboa137 temos os seguintes princípios constitucionais da família: 

princípio da dignidade da pessoa humana; princípio da solidariedade; princípio da busca da 

erradicação da pobreza; princípio da igualdade entre o homem e a mulher na constância do 

casamento; pluralidade das entidades familiares; princípio da isonomia de tratamento aos filhos. 

Para Flávio Tartuce138 os novos princípios do direito de família são: princípio de 

proteção da dignidade da pessoa humana; princípio da solidariedade familiar; princípio da 

igualdade entre filhos; princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros; princípio da 

igualdade na chefia familiar; princípio da não-intervenção ou da liberdade; princípio do melhor 

interesse da criança; princípio da afetividade; princípio da função social da família. 

Nesse passo, passar-se-á a análise de alguns princípios do direito de família, sem a 

pretensão, é claro, de delimitar o número exato de princípios existentes, usando da 

discriminação empregada pela ilustre Doutora Maria Helena Diniz: 

 

 

2.2.1 Do respeito da dignidade da pessoa humana 

 

Destaca-se que este princípio é formador de toda a base do Estado Democrático de 

Direito, tratado já no primeiro artigo de nossa Constituição, visa justamente a promoção dos 

direitos humanos e da justiça social. A preocupação com a promoção dos direitos humanos e 

da justiça social levou o constituinte a consagrar a dignidade da pessoa humana como valor 

nuclear da ordem constitucional139previsto no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal de 1988. 

Ingo Wolfgang Sarlet140 conceitua o princípio em questão como  

 

O reduto intangível de cada indivíduo e, neste sentido, a última fronteira 

contra quaisquer ingerências externas. Tal não significa, contudo, a 

impossibilidade de que se estabeleçam restrições aos direitos e garantias 

fundamentais, mas que as restrições efetivadas não ultrapassem o limite 

intangível imposto pela dignidade da pessoa humana. 
 

Nas lições de Guilherme Giacomelli Chanan141:  

                                                             
137LISBOA. Roberto Senise. Manual de direito civil, v. 5,Direito de família e sucessões. 2012, p. 15-17. 
138TARTUCE. Flávio. Novos princípios do Direito de Família brasileiro. In: 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468, acesso em 10/01/2018. 
139DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ª Edição. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 62. 
140SARLET. Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005, P.124. 
141CHANAN, Guilherme Giacomelli. As entidades familiares na constituição federal. Revista Brasileira de Direito 

de Família, Porto Alegre, n. 42, ano VIII, jun/jul 2007, p.41-74. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468
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O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana encontra-se 

presente em tudo que guarde relação com a essência do ser humano, estando, 

deste modo, vinculado de forma indissociável com os direitos fundamentais, 

postulado no qual se assenta o direito contemporâneo. 

 

Para Maria Helena Diniz142,  

 

Esse princípio constitui base da comunidade familiar (biológica ou 

socioafetiva), garantindo, tendo por parâmetro a afetividade, o pleno 

desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente da 

criança e do adolescente. 

 

O direito de família é o mais humano de todos os ramos do Direito. Preleciona Rodrigo 

da Cunha Pereira143 que: 

 

A evolução do conhecimento científico, os movimentos políticos e sociais do 

século XX e o fenômemo da globalização provocaram mudanças profundas 

na estrutura da família e nos ordenamentos jurídicos de todo o mundo. Todas 

essas mudanças profundas trouxeram novos ideais, provocaram o declínio do 

patriarcalismo e lançaram as bases de sustentação e compreensão dos Direitos 

Humanos, a partir da noção da dignidade da pessoa humana, hoje insculpida 

em quase todas as constituições democráticas. 

 

É de se destacar que a atual concepção de família está inserta no sentido de uma proteção 

de todos os seus membros de uma forma individualizada, de forma a todos os membros desta 

família estarem ligados pela afetividade. Assim, é no seio das diversas entidades familiares que 

os indivíduos podem desenvolver suas qualidades mais relevantes permitindo o 

desenvolvimento social e pessoal de cada indivíduo. 

 

 

2.2.2 Da liberdade 

 

Este princípio deve ser analisado em consonância com o princípio da igualdade, pois 

somente haverá liberdade quando existir de forma igual a todos os indivíduos. Isto quer dizer 

que liberdade sem igualdade é a mesma coisa que dominação, pois tudo que é possível para um 

indivíduo necessariamente deverá ser ao outro na mesma medida e proporção. 

                                                             
142DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.37 
143PEREIRA. Rodrigo da Cunha. Família, direitos humanos, psicanálise e inclusão social. Revista Brasileira de 

Direito de Família, Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, v. 16, jan./mar. 2003, p.5-6. 
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A liberdade requer tratamento isonômico no âmbito familiar redimensionando o 

conceito de família moderno. Isto porque, em obediência ao princípio da liberdade é assegurado 

o direito de constituir uma relação estável, de casar-se, de separar-se, enfim, de procurar a forma 

que melhor convier para a união em respeito às afetividades. Em face do primado da liberdade, 

é assegurado o direito de constituir uma relação conjugal, uma união estável hétero ou 

homossexual.144 

Diniz145 explica que este princípio,  

 

(...) fundado como observa Paulo Luiz Netto Lôbo, no livre poder de constituir 

uma comunhão de vida familiar por meio de casamento ou união estável, sem 

qualquer imposição ou restrição de pessoa jurídica de direito público ou 

privado; na livre decisão do casal, unido pelo casamento ou pela união estável, 

no planejamento familiar, intervindo o Estado apenas em sua competência de 

propiciar recursos educacionais e científicos ao exercício desse direito; na 

convivência conjugal; na livre aquisição e administração do patrimônio 

familiar, e opção pelo regime matrimonial mais conveniente; na liberdade de 

escolha pelo modelo de formação educacional, cultural e religiosa da prole; e 

na livre conduta, respeitando-se a integridade físico-psíquica e moral dos 

componentes da família. 
 

Possui também total ligação com o princípio da autonomia privada, pois ao particular é 

dado escolher e auto regulamentar a sua própria vida, fazendo as suas escolhas conforme melhor 

lhe convém e sem nenhuma intervenção. É assim no próprio direito contratual quanto ao âmbito 

do direito de família. 

 

 

2.2.3 Da igualdade jurídica de todos os filhos 

 

Este princípio diz respeito a proporcionalidade de tratamento entre as pessoas para que 

não haja qualquer privilégio de uns sobre os outros.  

Trata-se de princípio que tem uma ligação direta com o conceito de justiça e moral e 

que deve iluminar o caminho do legislador na elaboração das leis e também ao operador do 

direito, para que se chegue a uma decisão justa e acertada, ou seja, que trate todos os indivíduos 

                                                             
144DIAS. Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ª Edição. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011.p.64. 
145DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.37. 
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não apenas como sujeitos de direitos, igualdade formal, mas que estes mesmos sujeitos possam 

ser diferentes entre si e mereçam tratamento diferenciado por este motivo, igualdade material.146 

Segundo Diniz147 nenhuma distinção deve ser feita entre filhos legítimos, naturais e 

adotivos, quanto ao nome, direitos, poder familiar, alimentos e sucessão, permitindo o 

reconhecimento de filhos havidos fora do casamento; proibindo-se que se revele no assento do 

nascimento a ilegitimidade simples ou espuriedade, ou designações discriminatórias relativas à 

filiação. 

O artigo 227, § 6º148 da Constituição Federal é um exemplo de tratamento isonômico 

quando oportuniza o tratamento de forma igual entre todos os filhos, neste sentido, estes 

comandos legais reconhecem a igualdade entre aqueles que eram considerados diferentes, o que 

demonstra uma enorme evolução no Direito de Família após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. 

O dispositivo em apreço estabelece a absoluta igualdade entre todos os filhos, não 

admitindo mais a retrógrada distinção entre filiação legítima ou ilegítima, segundo os pais 

fossem casados ou não, e adotiva, que existia no Código Civil de 1916. Hoje, todos são apenas 

filhos, uns havidos fora do casamento, outros em sua constância, mas com iguais direitos e 

qualificações (CC, arts. 1596 a 1629).149 

 

 

2.2.4 Da igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros 

 

Outro exemplo de igualdade no Direito de Família é a igualdade de direitos e deveres 

de ambos os cônjuges que encaminham a direção da sociedade conjugal com a mutua 

colaboração. Este fato demonstra também uma ruptura ao modelo patriarcal antigo em que a 

figura do homem era o responsável pelo sustento e direção da prole, abrindo espaço para a 

decisão em comum acordo. 

                                                             
146DELLANI. Diorgenes André. Princípios do direito de família. In: 

https://diorgenes.jusbrasil.com.br/artigos/112183566/principios-do-direito-de-familia, acesso em 05 out.2017. 
147DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.36. 
148Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010). § 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
149GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil esquematizado, v. 3. Pedro Lenza (coord.), São Paulo: Saraiva, 

2016, p.298. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644116/par%C3%A1grafo-6-artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
file:///C:/Users/Maristela%20Dutra/Documents/DOUTORADO/doutorado%202017/parcial/Diorgenes%20André.%20In:
file:///C:/Users/Maristela%20Dutra/Documents/DOUTORADO/doutorado%202017/parcial/Diorgenes%20André.%20In:
https://diorgenes.jusbrasil.com.br/artigos/112183566/principios-do-direito-de-familia
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Tal princípio concerne aos direitos e deveres estabelecido no artigo 226 § 5ºda 

Constituição Federal, in verbis: “Os direitos referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. ” 

Os direitos de cogestão de administração dos bens, o domicílio da família, o dever de 

prover a manutenção da família, entre outros, é agora exercido pelo casal, conforme ditames do 

artigo 1567150 do Código Civil, sendo que só recorrerão ao judiciário em caso de divergência. 

Maria Helena Diniz151 informa que essa igualdade atina aos seus direitos e deveres, que 

revolucionou o governo da família organizada sobre a base patriarcal. Com esse princípio 

desaparece o poder marital, e autocracia do chefe de família é substituída por um sistema que 

as decisões devem ser tomadas de comum acordo entre convivente ou entre marido e mulher, 

pois os tempos atuais requerem que a mulher e o marido tenham os mesmos direitos e deveres 

referentes à sociedade convivencial ou conjugal. Em relação ao poder familiar, a autora, ainda 

prevê o princípio da consagração do poder familiar, em substituição ao pátrio poder de outrora, 

por ser mais consentâneo à sociedade conjugal dos tempos modernos. 

A experiência germânica152, amplia o conceito de pátrio poder, estendendo-o à terceiros, 

reestruturando o conceito, que até então era exclusivo dos pais consanguíneos, assim como em 

nossa legislação, para estendê-lo a terceiros como o pai e a mãe afim, possibilitando a 

titularidade e exercício compartilhado dessa situação jurídica. Conforme artigo 1687b do BGB, 

o “pequeno pátrio poder”, denominação usada pela doutrina especializada, revela-se da seguinte 

maneira: 

 

   § 1687b - Poderes de guarda do cônjuge:  

(1) O cônjuge de um dos pais que tem a guarda e que não é um dos pais da criança, 

tem o direito da codecisão nos assuntos diários da criança, o qual tem que exercer 

em consentimento com o pai (mãe) que tem a guarda parental.  

(2) Em casos urgentes, o esposo tem o direito de agir como for necessário para o 

bem da criança; ele tem que informar imediatamente o pai que tem o pátrio poder. 

(3) O juiz familiar pode limitar ou excluir os direitos segundo o parágrafo primeiro, 

quando for necessário para o bem da criança.  

                                                             
150“Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre 

no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer 

ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. ” 
151DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.33-37.  
152“O direito alemão, assim procedendo, redefiniu o pátrio poder, criando a possibilidade do ‘exercício de um 

poder compartilhado’ e, para tanto, atendendo não só ao interesse da criança, mas, a um só tempo, guarnecendo a 

família mosaico de instrumento indispensável à administração de direitos e deveres, nesse contexto, das condições 

de vida em comum, no novo ambiente familiar”. In: FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser; Rörhmann, 

Konstanze. As Famílias pluriparentais ou mosaicos. In: Família e Dignidade. Anais do V Congresso Brasileiro de 

Direito de Família. São Paulo: IOB Thompson, 2006, p. 522. 
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(4) Os poderes-direitos segundo o parágrafo primeiro não existem quando os 

cônjuges vivem temporariamente separados.153 
 

Porém, o direito não pode negar a existência de diferenças entre homens e mulheres, a 

diferença é como dito no início uma questão de proporcionalidade, uma questão de bom senso, 

é saber o ponto certo de reconhecer as desigualdades de gênero sem impor-lhes um distinção 

que afete a igualdade e assim prevaleça o privilégio de um sobre o outro. 

 

 

2.2.5  Do pluralismo das entidades familiares 

 

Desde a promulgação da atual Constituição Federal houve muitas mudanças em termos 

de estrutura familiar, mas, a atual Constituição Federal contribuiu demasiadamente para estas 

mudanças, principalmente pelo reconhecimento em âmbito constitucional de diversas 

modalidades de famílias. 

Antes da Constituição de 1988, somente o casamento era merecedor de reconhecimento 

e proteção. A partir de uma nova ordem constitucional e com o reconhecimento da dignidade 

da pessoa humana como base do Estado, surgiu uma nova forma de encarar o direito, uma forma 

mais humanizada que coloca a pessoa no centro das discussões e a sua proteção acima do 

patrimônio. 

Neste sentido, abriu-se espaço para o surgimento de outras formas de famílias. Estas 

famílias ganhavam forma diversa daquela anterior, ou seja, houve um rompimento na estrutura 

patriarcal para o surgimento da responsabilidade de ambos os cônjuges. Com a evolução da 

própria sociedade, o Direito, em especial o Direito de Família, busca a sua adaptação aos novos 

modelos familiares, buscando a adequação legal daquilo que na sociedade já existe.  

 

 

2.2.6 Da afetividade 

 

                                                             
153FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser; Rörhmann, Konstanze. As famílias pluriparentais ou mosaicos. 

In: Família e dignidade. Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. São Paulo: IOB Thompson, 2006, 

p. 519. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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A palavra afeto não encontra assento no texto constitucional, mas sem sombra de 

dúvidas é um aspecto fundamental nas relações familiares atuais. Todo o moderno Direito de 

Família gira em torno do princípio da afetividade.154 

Maria Helena Diniz155 argumenta que este princípio é corolário do respeito da dignidade 

da pessoa humana, como norteador das relações familiares e da solidariedade familiar, e que 

diante de tantas mudanças, é preciso que no seio da família haja uma renovação do amor, e 

sucessivos re-casamentos, para que ela possa manter-se, numa época como a atual, marcada 

pela disputa, pelo egoísmo e pelo desrespeito. A família continua e deve sobreviver feliz. Este 

é o desafio para o século XXI. 

Destaca-se que a aplicação deste princípio é enorme e tem consequências ligadas muito 

mais à prática do que a teoria, pois este princípio considera que se estude atentamente o caso 

concreto, pois cada família é diferente da outra, cada caso é um caso. 

 

 

2.2.7 Da solidariedade familiar 

 

A solidariedade social é reconhecida como objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil pelo art. 3º, inc. I, da Constituição Federal de 1988, no sentido de buscar 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Por razões óbvias, esse princípio acaba 

repercutindo nas relações familiares, já que a solidariedade deve existir nesses relacionamentos 

pessoais. Isso justifica, entre outros, o pagamento dos alimentos no caso de sua necessidade, 

nos termos do art. 1.694 do atual Código Civil. 

A solidariedade familiar é também um princípio reconhecido constitucionalmente e 

compõe a base de princípios da ordem constitucional brasileira com o sentido da busca de uma 

sociedade livre, justa e solidária. É neste sentido que este princípio acaba influenciando no 

Direito de Família no que diz respeito as relações familiares. 

Tem ligação direta com a afetividade e a prestação de assistência aos que mais 

necessitam, assim tanto poderá um filho requerer o pagamento de pensão alimentícia para os 

pais, assim como os pais poderão pedir pensão alimentícia para os filhos. É o que pode ser 

chamado de mútua assistência.  

                                                             
154GAGLIANO. Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO. Rodolfo. Novo curso de direito civil – As famílias em 

Perspectiva Constitucional. 2ª ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, p.89. 
155DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.38-40. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Porém, Maria Berenice Dias156 assevera que a solidariedade não é só patrimonial, mas, 

também afetiva e psicológica:  

 

Ao gerar deveres recíprocos entre os integrantes do grupo familiar, safa-se o 

Estado do encargo de prover toda a gama de direitos que são assegurados 

constitucionalmente ao cidadão. Basta atentar que, em se tratando de crianças 

e adolescentes, é atribuído primeiro à família, depois à sociedade e finalmente 

ao Estado (CF 227) o dever de garantir com absoluta prioridade os direitos 

inerentes aos cidadãos em formação. 
 

Há um grande interesse do próprio Estado em assegurar em âmbito constitucional o 

princípio da solidariedade, pois se a família tiver condições e for obrigada a prestar auxílio aos 

seus pares, o Estado ficará desincumbido de prestar este auxilio. 

 

 

2.2.8- Do superior interesse da criança e do adolescente:  

 

A Declaração de Genebra, em 1924, afirmou “a necessidade de proclamar à criança uma 

proteção especial”, abrindo caminho para conquistas importantes que foram galgadas nas 

décadas seguintes. 

 Em 1948, as Nações Unidas proclamaram o direito a cuidados e a assistência especial 

à infância, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerada a maior prova 

histórica do consensus omnium gentium sobre um determinado sistema de valores157. 

Seguindo a trilha da Declaração dos Direitos Humanos, em 1959, tem-se a Declaração 

dos Direitos da Criança158, e, em 20/11/89, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, que passa a constituir o mais importante marco na 

garantia dos direitos daqueles que ainda não atingiram os dezoito anos159. Antes dessa 

                                                             
156DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.62. 
157BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 2. tir. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 47. 
158PEREIRA, Tânia Maria da Silva; MELO, Carolina de Campos. Infância e Juventude: os direitos fundamentais 

e os princípios consolidados na Constituição de 1988. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro: 

PADMA, v. 3, p. 89-109, jul./set. 2000, p.90. “A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidades 

e serviços a serem estabelecidos em lei ou por outros meios de modo que possa desenvolver-se física, mental, 

espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao 

promulgar lei com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança”.  
159TEJADA, Sílvia da Silva. Juventude e ato infracional: as múltiplas determinações da reincidência. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2008, p. 41. “A proposta da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança traz consigo 

outra dimensão ética, pois se reconhece que ao Estado não cabe tutelar pessoas, mas tutelar o direito que é 

reconhecido às crianças e aos adolescentes, como sujeitos e cidadãos”.  
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Convenção, o Brasil já havia incorporado em seu texto constitucional (art. 227) as novas 

diretrizes.  

Embora se afirme que “a ideia do valor intrínseco da pessoa humana deite raízes já no 

pensamento clássico e no ideário cristão”160, estando latente desde os primórdios da 

civilização161, o reconhecimento e a proteção dos direitos humanos são conquistas recentes, 

constituindo-se a base das constituições democráticas modernas162.  

Para Bobbio163, 

 

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do 

mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e 

protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições 

mínimas para a solução pacífica dos conflitos. 

  

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança164 afirma o direito de a 

criança conhecer e conviver com seus pais, a não ser quando incompatível com seu melhor 

interesse; o direito de manter contato com ambos os genitores, caso seja separada de um ou de 

ambos; as obrigações do Estado, nos casos em que as separações resultarem de ação do Poder 

Judiciário, assim como a obrigação de promover proteção especial às crianças, assegurando 

ambiente familiar alternativo apropriado ou colocação em instituição, considerando sempre o 

ambiente cultural da criança. Ao debruçar-se sobre a Convenção, menciona Bruñol165: 

 

A Convenção representa uma oportunidade, certamente privilegiada, para 

desenvolver um novo esquema de compreensão da relação da criança com o 

Estado e com as políticas sociais, e um desafio permanente para se conseguir 

uma verdadeira inserção das crianças e seus interesses nas estruturas e 

procedimentos dos assuntos públicos. 

 
Na atualidade, a aplicação do princípio the best interest166 permanece como padrão. 

Considera, sobretudo, “as necessidades da criança em detrimento dos interesses dos pais, 

                                                             
160SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 

4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 29. 
161BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. Nascer com dignidade frente à crescente instrumentalização da reprodução 

humana. Revista de Direito, Santa Cruz do Sul: EDUNISC, n. 14, p. 10, jul./dez. 2000. 
162BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 2. tir. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.21. 
163BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 2. tir. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.21. 
164A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas, em 20.11.89, foi ratificada pelo Brasil em 26.01.90, aprovada pelo Decreto legislativo n. 28, de 14.9.90, 

vindo a ser promulgada pelo Decreto presidencial n. 99.710, de 21.11.90. 
165BRUÑOL, Miguel Cillero. O interesse superior da criança no marco da Convenção Internacional sobre os 

direitos da criança. In: MENDEZ, Emílio García; BELOFF, Mary (orgs.). Infância, Lei e Democracia na América 

Latina. v. 1. Blumenau: FURB, 2001, p. 92. 
166 Tradução: o melhor interesse. 
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devendo realizar-se sempre uma análise do caso concreto”167. Não se trata de conceito fechado, 

definido e acabado.  

Nas palavras de Morais168, relaciona-se diretamente com os direitos humanos e com a 

dignidade da pessoa humana, fundamento da República e “alicerce da ordem jurídica 

democrática, é na dignidade humana que a ordem jurídica (democrática) se apoia e constitui-

se.” 

Diniz169 enfatiza que esse princípio permite o integral desenvolvimento de sua 

personalidade e é diretriz solucionadora de questões conflitivas advindas da separação judicial 

ou divórcio dos genitores, relativas à guarda, ao direito de visita, etc. 

O princípio do interesse superior da criança encontra seu fundamento no 

reconhecimento da peculiar condição de pessoa humana em desenvolvimento atribuída à 

infância e juventude. Crianças e adolescentes são pessoas que ainda não desenvolveram 

completamente sua personalidade, estão em processo de formação, no aspecto físico “(nas suas 

facetas constitutiva, motora, endócrina, da própria saúde, como situação dinâmica), psíquico, 

intelectual (cognitivo), moral, social”170, valendo lembrar que “os atributos da personalidade 

infanto-juvenil têm conteúdo distinto dos da personalidade dos adultos”, trazem uma carga 

maior de vulnerabilidade, autorizando a quebra do princípio da igualdade; enquanto os 

primeiros estão em fase de formação e desenvolvimento de suas potencialidades humanas, os 

segundos estão na plenitude de suas forças.171 

Verifica-se que quando não há litígios, o Estado não participa da vida do casal, mas, 

mas, nas ações de divórcio, guarda, alimentos e visitas, ainda que ausente a litigiosidade, o 

estado dita como os pais devem proceder, sobrepondo até mesmo à vontade dos próprios pais, 

impondo litígio onde não existe. 

No direito comparado a origem do princípio do melhor interesse da criança está ligada 

ao instituto do parens patriae, surgido na Inglaterra como uma prerrogativa do Rei e da Coroa 

com o intuito de proteger pessoas incapazes e suas propriedades, função delegada ao Chanceler 

                                                             
167PEREIRA, Tânia da Silva. O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 

1999, p. 3. 
168MORAIS, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. 

In: SARLET, Ingo W. (org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006, p. 117. 
169DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.37-38. 
170MACHADO, Martha de Toledo. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos. 

Barueri-SP: Manole, 2003, p. 109. 
171MACHADO, Martha de Toledo. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos. 

Barueri-SP: Manole, 2003,p.115. 
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no séc. XIV. Mas foi somente no séc. XVIII que as Cortes de Chancelaria inglesas 

diferenciaram as atribuições do parens patriae para a proteção das crianças e dos loucos.172 

Ao discorrer sobre este princípio na sua dissertação de mestrado, Mônica Kreter173 

defende que a utilização dos termos superior interesse e maior interesse ocorreram quando da 

tradução para o português da expressão “best interest”. Percebe a inaptidão do legislador 

brasileiro ao traduzir o princípio em questão, posto que ao invés de uniformizar a sua 

designação, se valeu de nomenclaturas distintas, porém de conteúdo aparentemente igual. 

Entende que não é de boa técnica legislativa usar expressões diversas ao se referir ao mesmo 

princípio, e se filia aos juristas que adotam a expressão melhor interesse como tradução de “best 

interest”, uma vez que acredita ser a que prima pela técnica, além de ser coerente como ideais 

da doutrina da proteção integral. 

Com sua importância reconhecida, o best interest foi adotado pela comunidade 

internacional na Declaração dos Direitos da Criança, em 1959. E, com a Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança, houve a alteração do paradigma do princípio do 

melhor interesse da criança, uma vez que houve a adoção da doutrina da proteção integral, 

reconhecendo direitos fundamentais para a infância e adolescência.174 

Nas lições de Maria Santos Pais175, para a Convenção sobre os direitos da criança, o 

melhor interesse das crianças consiste em:  

 

Le meilleur intérêt de l’enfant, (...) est une disposition à grande ampleur qui 

indique la façon de réaliser tous les droits d l’efant reconnus ar la Convention. 

Il reflete la nouvelle éthique de la Convention que ‘il faut toujours veiller à 

satisfaire aux besoins des enfants, et toujours dans leur meilleur intérêt. Il 

figure dans le cadre de la Convention dans son ensemble, ayant été adopté em 

tan qu’une référence éthique universelle avec une force obligatoire et une 

atitude globale et innovatrice vers les droits de l’enfant, que la question du 

meilleur intérêt de l’enfant doit être considérée.176 

                                                             
172PEREIRA, T. da Silva, apud MEIRELLES, Rose Melo Venceslau. O princípio do melhor interesse da criança. 

Princípios do direito civil contemporâneo. Maria Celina Bodin de Moraes (Coord.). Rio de Janeiro: Renovar, 

2006, p. 462. 
173KRETER, Mônica Luiza de Medeiros. Conflitos interfamiliares de guarda e o princípio do melhor interesse: 

uma associação possível. (Dissertação: mestrado em Serviço Social): Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro: Rio de Janeiro, 2007, p. 24. 
174AMIN. Andréa Rodrigues. Princípios orientadores do direito da criança e do adolescente. In: Curso de Direito 

da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 10 ed. São Paulo: Saraiva. 2017, p.74. 
175PAIS. Maria Santos. Le meilleur interêt de l’Enfant. In: O melhor interesse da criança: um debate 

interdisciplinar. Tania Silva Pereira (Coord.), Rio de Janeiro: Renovar. 2000., p.542-543. 
176Tradução: "O melhor interesse da criança, (...) é uma ampla disposição que indica a forma de alcançar todos os 

direitos das crianças reconhecidos na Convenção. Ela reflete a nova ética da Convenção que deve ser sempre 

tomadas para atender às necessidades das crianças, e sempre no seu melhor interesse.É no contexto da Convenção 

como um todo, foi adotada uma referência ética universal com uma atitude vinculativa e global e inovadora em 

relação aos direitos da criança, uma vez que a questão do melhor interesse da criança deve ser considerado pelo 

direito. " 
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A convenção dos direitos da criança, trouxe um grande avanço para a implementação 

de legislações de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. No entanto, certo é que no 

Brasil, há uma grande distância entre o estabelecido na lei com a prática social propriamente 

dita, cercada de incoerências e contradições. 

A criança precisa de integral proteção, inclusive, legal, tanto antes quanto após o seu 

nascimento. 

Neste sentido, afirma Ursula Cristina Basset177 :  

 

The general acceptance of the “best interests” formula is undisputed178. This 

is so, probably because it is rooted in a spontaneous attitude of the entire 

humanity to care for its fragile offspring, as a mean to preserve its species. Or 

even as an emanation of the very idea of justice, whose kernel is precisely the 

idea of equality179. Concerning infancy, this is perfectly coined in the wording 

of the ninth paragraph of the Preamble of the Convention on the Rights of the 

Child, in a textual quotation of the homonymous Declaration of 1959: “the 

child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special 

safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well 

as after birth180181. 
 

A partir da Convenção, que é um Tratado dos Direitos Humanos, o interesse superior 

da criança e do adolescente, como princípio, fica sendo uma referência essencial para tomada 

de decisões em qualquer assunto que possa afetar a população infantojuvenil.  

                                                             
177BASSET. Ursula Cristina. The Changing Standard of the “Best Interest of the Child” and its impact on the 

exercise of parenting and children. In: 

http://law.byu.edu/page/categories/marriage_family/past_conferences/may2011/drafts/Basset.2011.IJJF.Best%20

interest%20standard.pdf, p. 2, acesso em out.2017. 
178There are no opponents to the standard, as far as we know. On the other hand, the Convention itself (whose core 

is precisely the “best interest” of children) has reached almost universal acceptance, a feat achieved for the first 

time in relation to International Human Rights Treaties.Tradução: Não há oponentes para o padrão, tanto quanto 

sabemos. Por outro lado, a própria Convenção (cujo núcleo é precisamente o "melhor interesse" das crianças) 

atingiu a aceitação quase universal, um feito conseguido pela primeira vez em relação aos Tratados Internacionais 

de Direitos Humanos. Cf. DETRICK, Sharon, Um comentário sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, Kluwer, 1999, Haia, p. 1. 
179From Aristotle to Rawls, equality has always represented the very nature of justice. Tradução: De Aristóteles 

a Rawls, a igualdade sempre representou a própria natureza da justiça. 
180The ninth paragraph of the Preamble stems from the third principle of the Declaration on the Rights of the Child 

of 1959. Tradução:  O nono parágrafo do Preâmbulo decorre do terceiro princípio da Declaração sobre os Direitos 

da Criança de 1959. 
181Tradução: “A aceitação geral do melhor interesse é fórmula indiscutível. Isto é assim, provavelmente porque 

está enraizada em uma atitude espontânea de toda a humanidade para cuidar de sua prole frágil, como um meio de 

preservar sua espécie.Ou mesmo como uma emanação da própria idéia de justiça, cujo núcleo é precisamente a 

idéia de igualdade.Em relação infância, isso é perfeitamente cunhado no texto do nono parágrafo do Preâmbulo da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, em uma citação textual da Declaração homônimo de 1959: “a criança, 

em decorrência de sua imaturidade física e mental , necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive a devida 

proteção legal, tanto antes como depois do nascimento.” 

http://law.byu.edu/page/categories/marriage_family/past_conferences/may2011/drafts/Basset.2011.IJJF.Best%20interest%20standard.pdf
http://law.byu.edu/page/categories/marriage_family/past_conferences/may2011/drafts/Basset.2011.IJJF.Best%20interest%20standard.pdf
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Enfim, pelo conjunto de seus princípios e normas, a Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança constitui o alicerce jurídico e social da Doutrina da Proteção Integral, 

adotada no Brasil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Essa doutrina tem como 

referência “a proteção de todos os direitos infantojuvenis, que compreendem, ainda, um 

conjunto de instrumentos jurídicos de caráter nacional e internacional, colocados à disposição 

de crianças e adolescentes para a proteção de todos seus direitos.”182 

 

 

2.2.9- Da ratio do matrimônio e da união estável 

 

Segundo o qual o fundamento básico do casamento, da vida conjugal e do 

companheirismo é a afeição entre os cônjuges ou conviventes e a necessidade de que perfure a 

completa comunhão de vida, sendo a ruptura da união estável, separação (extrajudicial ou 

judicial) e o divórcio uma decorrência da extinção da affectio, uma vez que a comunhão 

espiritual e material de vida ere marido e mulher ou entre conviventes não pode ser mantida ou 

restituída.183 

 

 

2.3- Da função social da família 

 

É sabido que a maioria das alterações pertinentes ao Direito de Família, no novo Código 

Civil, provem da Constituição de 1988, a qual determina a igualdade absoluta dos cônjuges e 

dos filhos, não havendo mais diferenças de direitos e deveres entre o marido e a mulher, bem 

como entre os filhos havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, tendo os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

O fenômeno da família, em sua acepção mais ampla possível, é um fato social presente 

e predominante, de uma forma ou de outra, em toda a história da humanidade, tendo 

repercussões em muitos sentidos, da vida pública à privada, com reflexos de caráter sociológico, 

psicológico, cultural, político e econômico, entre outros. 

                                                             
182LIBERATI. Wilson Donizete. Direito da Criança e do Adolescente. 2.ed. São Paulo: Rideel, 2007, p.13. 
183DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume. 5, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.33. 
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Segundo Claudete Carvalho Canezin184, a família exerce diversas funções, dentre as 

quais destacam-se três, a saber: 

 

A família possui várias funções, podendo-se destacar três grandes funções: 

construir pessoas adultas com uma determinada autoestima e um determinado 

sentido de si mesmo; preparar os filhos para que seja capaz de enfrentar 

desafios, assim como assumir responsabilidades e compromissos que 

orientam os adultos na direção de uma dimensão produtiva, plena de 

realizações e projetos integrados no meio social; promover o encontro entre 

gerações em que os adultos ampliam seu horizonte vital, formando uma ponte 

na direção do passado (geração dos avós) e outra na direção do futuro ( a 

geração dos filhos). 

 

A família constitucional vem como resultado de todo o aporte teórico desenvolvido 

sobre a família desenvolvido neste século, mas é também o elemento propulsor que mantém a 

instituição da família como cumpridora de sua função social:  

 

No viés constitucional, evidenciam-se a concretização do direito àvida digna 

e o princípio da solidariedade (art. 1, III, CF/1988). Esses fatores vieram 

modificar o significado da entidade familiar, ampliando o seu conceito. Surge 

a partir de então uma nova função para a unidade familiar, com base na 

realização da afetividade e da dignidade humana de cada um de seus membros. 
 

 

Em virtude dessa função social da família – que a Constituição considera “base da 

sociedade” – cabe ao juiz o poder-dever de verificar se os filhos devem permanecer sob a guarda 

do pai ou da mãe, atribuindo a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, de preferência levando em conta o grau de parentesco e relação de afinidade, de acordo 

com o disposto na lei específica, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990).185 

Ao se reconhecer a família como estrutura básica social e instituição mais próxima da 

natureza humana, é necessário compreender que estes processos não se dão apenas quando do 

nascimento e crescimento do indivíduo, mas também se darão na vida adulta, frequentemente 

até o fim da vida, conforme preceitua Cristiano Chaves de Faria186:  

 

                                                             
184CANEZIN, Claudete Carvalho. Da reparação do dano existencial ao filho decorrente do abandono paterno-filial. 

Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v.8, n.36, p.71-87, jun./jul. 2006, p.7. 
185REALE. Miguel. A função social da família. In http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoc.htm, acesso em 

15/12/2017. 
186FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito constitucional à família. Revista Brasileira de Direito de Família, Porto 

Alegre, n. 23, ano VI, abr/mai 2004, p.5-21. 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoc.htm
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Na família suceder-se-ão os fatos elementares da vida do ser humano, desde o 

nascimento até a morte. No entanto, além de atividades de cunho natural, 

biológico, também é a família o terreno fecundo para fenômenos culturais tais 

como as escolhas profissionais e afetivas, além da vivência dos problemas e 

sucessos. 

 

Essa equação entre a formação do sujeito familiar com repercussão na vida em 

sociedade fica clara na análise do desenvolvimento cultural que se dá na criança frente à vida e 

família. 

O grupo familiar tem sua função social e é determinado por necessidades sociais. Neste 

sentido afirma Leonardo Barreto Moreira Alves187que: 

 

O grupo familiar tem sua função social e é determinado por necessidades 

sociais. Ele deve garantir o provimento das crianças, para que elas, na idade 

adulta, exerçam atividades produtivas para a própria sociedade, e deve educá-

las, para que elas tenham uma moral e valores compatíveis com a cultura em 

que vivem. Tanto é assim que a organização familiar muda no decorrer da 

história do homem; é alterada em função das mudanças sociais. 

 

Logo a violação de um dever decorrente da relação familiar deve passar pela análise da 

justa expectativa que um membro da família poderia ter em relação ao outro, pois, não havendo 

repercussão social nociva, têm os membros da família o direito de viverem sob suas próprias 

justas expectativas, criadas pelos valores que compartilham, “por isso é que recomendamos a 

análise caso a caso à luz da boa-fé objetiva. ”188 

Através de uma hermenêutica sistemática do Direito, faz-se necessário o pleno 

reconhecimento de que a família tem uma função social, e que ela deve ser observada, pois 

assim todos os princípios acima discorridos podem ter sua efetividade, e neste sentido 

preceituam Gama e Guerra:189 “Corolário de todas essas transformações e princípios foi o 

reconhecimento de que atualmente, acima de uma realidade formal, a família deve cumprir uma 

função social, permitindo a plena realização moral e material de seus membros, em prol de toda 

a sociedade.” 

                                                             
187ALVES, Leonardo Barreto Moreira. O reconhecimento legal do conceito moderno de família: o artigo 5º, II, 

parágrafo único, da lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Revista Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, 

n. 39, ano VIII, dez/jan 2007, p.131-153. 
188TARTUCE, Flávio. O princípio da boa-fé objetiva no direito de família. Revista Brasileira de Direito de Família, 

Porto Alegre, n. 35, ano VIII, abr/mai 2006, p.5-32. 
189GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; GUERRA, Leandro dos Santos. A função social da família. Revista 

Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, n. 39, ano VIII, dez/jan 2007, p.154-169. 
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De fato, a principal função da família é sua característica de meio para a realização de 

nossos anseios e pretensões. Não é mais a família um fim em si mesmo, mas, sim, o meio social 

para a busca de nossa felicidade na relação com o outro.190 

Assim, as relações familiares devem ser analisadas dentro do contexto social e diante 

das diferenças regionais de cada localidade. Sem dúvida, a socialidade também deve ser 

aplicada aos institutos do direito de família, assim como ocorre com outros ramos do Direito 

Civil. 

 

 

2.4- Do papel do judiciário na proteção dos filhos nas ações de família: divórcio, dissolução 

de união estável, guarda, alienação parental 

 

A partir da dissolução do vínculo familiar, inicia-se, na grande maioria das vezes, vários 

problemas, especialmente a alienação parental, ocasionando danos irreparáveis à criança e 

adolescente. 

Advém da ordem social preconizada na Constituição Federal de 1988, no Capítulo VII, 

Título VIII, a explícita priorização na proteção da criança e do adolescente, com o 

estabelecimento de uma ordem deproteçãomáxima e especial que lhes fora atribuída.191 

Pode-se perceber que com o término de uma relação afetiva entre os genitores resta um 

conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, 

exercido, em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar os 

encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho.192 

O poder familiar se trata de um instituto relevante e inerente ao direito de família desde 

os primórdios e desde então sofreu alterações significativas que, por conseguinte 

acompanharam a trajetória histórica do instituto familiar. Tendo como base um passado de 

diferentes conceitos e características, alimentadas pela estrutura social de cada momento pode-

se, hoje, fruir de heranças relevantes ao desenvolvimento, compreensão e extensão do poder 

familiar no âmbito jurídico e social. Posto isto, mesmo apesar do instituto do poder familiar ter 

adquirido progressivamente, uma característica que reporta ao “dever”, e não mais teoricamente 

                                                             
190GAGLIANO, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de Família. v. 06. 2 

ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 100. 
191ALEXY, Robert.Derechos sociales y ponderación, Fundação Colóquio Jurídico Europeo, 2ª Edição, Madrid, 

2009, p.54. 
192CAMACHO.Palloma Cunha.; VIANA. Anny Ramos.O rompimento conjugal e suas consequências jurídicas: 

Ensaio sobre alienação parental 

http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14100, acesso em 15 out.2017. 

http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14100
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ao “poder”, ainda encontramos há críticas quanto à própria terminologia do instituto, haja vista 

que ainda nos permite invocar a ideia da palavra “poder”.193 

Assim sendo, nesse sentido, configura-se, contudo, a presença do Estado no que 

concerne à proteção das novas gerações que, por sua vez, passaram a representar o futuro da 

sociedade. Diante disto, observa-se que a história, por si só, deixou de constituir a noção de 

pátrio poder se livrando de termos rígidos e severos, em que pese encontrarmos ainda, no 

âmbito familiar, situações cotidianas hostis, resultantes da separação conjugal, em função dos 

filhos comuns. 

Sob o prisma da perspectiva contemporânea esta visa é beneficiar impreterivelmente o 

bem-estar da criança e do adolescente. Porém, muitos genitores fruem deste instituto de forma 

tirana e maléfica, qual nos remete automaticamente ao passado romano, instigando assim, numa 

desastrosa disputa ao passo que o filho é o próprio objeto da lide, utilizado, muitas vezes, 

somente para atingir seus próprios interesses.194 

O filho, que necessita de amparo legal, ou seja, menor de idade, se depara com 

implicações inerentes ao poder familiar em questão. Gonçalves195 neste sentido aduz que o 

instituto em apreço resulta de uma necessidade natural de educá-los e dirigi-los. Diante deste 

posicionamento entende se eu uma vez constituída a família e nascidos os filhos, não basta 

alimentá-los e deixá-los crescer à lei da natureza, como os animais inferiores. 

O Código Civil em seu artigo 1634196, ao cuidar das relações de parentesco, preceitua 

os deveres dos pais em relação aos filhos, nos seguintes termos: 

 

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 

conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 

filhos: 

I - dirigir-lhes a criação e a educação;   

II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584;   

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;   

IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;  

V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 

permanente para outro Município;   

                                                             
193CUNHA, Liliane Terezinha. Possibilidade de perda do poder familiar em decorrência da Alienação parental 

https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/1058/106091_liliane.pdf?sequence=1, p.19, acesso em 03 

out. 2017. 
194CUNHA, Liliane Terezinha. Possibilidade de perda do poder familiar em decorrência da Alienação parental 

https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/1058/106091_liliane.pdf?sequence=1, p.57, acesso em 03 

out. 2017. 
195GONÇALVES, Carlos Roberto.Direito Civil Brasileiro. Volume VI Direito de Família - 6 ed. Ver. E atual. – 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 372. 
196In: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10620733/artigo-1634-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002, 

acesso em out.2017. 

https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/1058/106091_Liliane.pdf?sequence=1
https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/1058/106091_Liliane.pdf?sequence=1
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10620733/artigo-1634-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
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VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos 

pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;   

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, 

nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem 

partes, suprindo-lhes o consentimento;   

VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;   

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 

idade e condição. 

 

Nas palavras de Maria Berenice Dias197 “o poder familiar é irrenunciável, intransferível, 

inalienável, imprescritível e decorre tanto da paternidade natural como da filiação legal e da 

socioafetiva. ” 

Pode ainda o juiz determinar a destituição do poder familiar, quando o pai ou a mãe, em 

comportamento culposo ou doloso aplique castigos exagerados aos filhos, abandone os filhos, 

exerça conduta contrária à moral e aos bons costumes ou que por muitas vezes venha a reincidir 

em comportamentos que possam levar à suspensão do poder familiar como comprometer os 

bens dos filhos e abusar de sua autoridade.198 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aborda a doutrina da proteção integral 

inserida no bojo da Constituição Federal de 1988, diante da visão de que a criança proteção e 

prioridades específicas para o seu desenvolvimento sadio. O Estatuto da Criança e Adolescente 

só foi possível graças a um novo quadro constitucional que, além de unir milhões de brasileiros 

em torno de uma ideia de nação, engendrou um paradigma jurídico-institucional, que rechaçou 

qualquer tipo de resquício autoritário a ameaças aos direitos básicos da cidadania integral.199 

Assim sendo, inspirado na prerrogativa da proteção integral da criança e do adolescente, 

pode-se considerar que, um dos direitos básicos assegurados tanto à pessoa e em especial à 

criança e ao adolescente é o direito ao respeito, visando à manutenção da integridade física, 

psíquica e moral, para tanto, são mencionados no ECA dispositivos que buscam manter esta 

integridade.  

Pelo exposto, os interesses exclusivos da criança e do adolescente, representados no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e amparados pela Constituição Federal de 1988, deram 

ensejo a significativas transformações ao Direito de Família, mais precisamente no instituto do 

poder familiar. 

                                                             
197DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.425. 
198TOALDO, Adriane Medianeira. MASSENA, Mariani Duarte. A preservação do melhor interesse da criança e 

do adolescente na guarda compartilhada: Ineficácia de sua imposição obrigatória. In:Revista Síntese de Direito de 

família. Ano XVII- n.97, Ago-Set.2016, p.39. 
199MENDES. Moacyr Pereira. A doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. In: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp009234.pdf, p.27, acesso em 10 out.2017. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp009234.pdf
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A Lei n. 11.141 de 04.01.07, possibilitou a realização de separações e divórcios 

consensuais extrajudicialmente, mediante escritura pública, desde que não existam filhos 

menores ou incapazes. Posteriormente a emenda constitucional 66/10, possibilitou o divórcio, 

deixando a separação como estágio necessário ao mesmo para colocar fim ao vínculo conjugal. 

Sobre a destruição dos vínculos parentais, Peressini da Silva200assevera: 

 

Se a separação é mesmo o único recurso, então que seja feito como um 

processo de libertação e não como uma forma de destruir o outro. São muito 

comuns sentimentos de desprezo, ódio, vingança pelo outro e minimização da 

relação como mecanismos de defesa para suportar a privação, mas são defesas 

neuróticas, que não trazem benefícios a ninguém. E, além disso, não se pode 

esquecer da presença dos filhos – esses são os maioresprejudicados 

quando  os  pais  tentam  denegrir-se mutuamente  perante  eles: ocorre um 

conflito de afetos e lealdades, os sentimentos ficam confusos, sentem-se 

desamparados, esquecidos, abandonados… Muito se fala em violência 

doméstica, mas esquece que isso também é uma forma de violência doméstica: 

a destruição de vínculos parentais. 

 

A Lei n. 12.318 de 26.08.2010, destaca-se que o legislador, de forma didática, 

estabeleceu que a alienação parental “fere direito fundamental da criança ou do adolescente” 

(art. 3.º), logo, constituindo ato ilícito que gera o dever de indenizar.  

A Lei n. 13.058201 de 22.12.2014, sobre a guarda compartilhada, o juiz não pode se 

descurar, embora haja o permissivo legal, deve ser descartada, caso os pais não se relacionem 

bem, conforma apontado alhures. 

A família é um grupo de pessoas provenientes, ou não, de um mesmo tronco comum, 

ligadas entre si através de vários vínculos, dentre eles, matrimonial, de filiação, afetivo, de 

adoção. Para Dimas Carvalho202, o conceito moderno de família é a comunidade formada pelo 

afeto de seus membros, parentes ou não, que reciprocamente se enxergam e se consideram como 

entes familiares, independente da opção sexual. 

Quanto a possibilidade da arbitragem no direito de família, há ainda vários obstáculos a 

serem transpostos, no que tange às ações declaratórias ou negatórias de paternidade, ações de 

modificação de nome e sexo em razão de redesignação cirúrgica, e com relações aos menores, 

no que se refere às ações de guarda, visita e alimentos, adoção, tido como direitos indisponíveis 

e por isso não chancelados pela via extrajudicial de conflitos, mas que poderão ser flexibilizados 

                                                             
200PERISSINI DA SILVA, Denise Maria. Por uma ética da psicologia jurídica aplicada ao direito de 

familiaInhttp://psicologiajuridica.org/archives/187, acesso em 03 out. 2017.  
201Altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para 

estabelecer o significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. 
202CARVALHO, Dimas Messias. Direito de Família. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 8. 

http://psicologiajuridica.org/archives/187
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pela doutrina e jurisprudência ou até mesmo passar por uma nova alteração legislativa, sendo 

que tal tema será trabalhado em tópico próprio. 

 Urge que o acordo celebrado pelas próprias partes com relação aos filhos, visitas, 

alimentos, partilhas, etc., seja homologado, impedindo a perpetuação de litígios, uma vez que 

precedem a estes, uma alta carga de conflitos essencialmente afetivos, psicológicos, relacionais, 

envolvendo sofrimento.203 

Os profissionais que lidam com a infância devem entender melhor este processo e 

auxiliar pais e familiares a com ele lidarem. Segundo Ramires204, a visão de como se dá o 

ajustamento da criança nestas situações e os fatores que influenciam tal ajustamento é essencial 

para o auxílio e acompanhamento destes casos. 

No Brasil, o dever de prestar alimentos aos filhos que ainda não atingiram dezoito anos 

decorre do poder familiar e o critério para a sua fixação vem expresso no artigo 1.694, §1º, do 

Código Civil, devendo ser estabelecido na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada, porquanto, mesmo nesta modalidade de guarda, ambos os pais 

continuam responsáveis pelo atendimento das necessidades materiais dos filhos205. 

Sobre a possibilidade de utilização da arbitragem para a fixação e execução de 

alimentos, há de se destacar que a indisponibilidade dos alimentos, é na verdade com relação 

ao ajuizamento da ação para pleiteá-lo ou revê-lo, porém o valor pode ser acordado 

extrajudicialmente. O mesmo raciocínio vale com relação à execução de alimentos, através da 

qual as partes fazem acordo extrajudicial, mesmo aquém do valor devido, devendo estas 

demandas encontrar guarida na justiça, como plenamente válida, desde que as partes estejam 

devidamente representadas por advogados, não há o que se falar em indisponibilidade de tais 

direitos, podendo sim, desde logo, serem transacionáveis também na via arbitral. 

Sobre o direito de visitas, antes da vigência da Lei nº 11.698/08, a regulação das visitas 

ficava a cargo dojudiciário, na hipótese de não existir acordo entre os pais sobre o modo como 

elas devessem ocorrer. Para o estabelecimento das visitas, o juiz deve atentar aos interesses da 

criança, porquanto o “direito de visita” existe para assegurar a convivência do genitor não-

                                                             
203GANANCIA, Daniele. Justiça e mediação familiar: uma parceria a serviço da co-parentalidade. Trad. Águida 

Arruda Barbosa, Giselle Groeninga e Eliana Nazareth. Revista dos Advogados- AASP, São Paulo, n. 62, mar.2001. 

p.7-15. 
204RAMIRES, Vera Regina Röhnelt. As transições familiares: a perspectiva de crianças e pré-adolescentes. 

Psicologia em Estudo: Maringá, v. 9, n. 2, p. 183-193, maio/ago. 2004. 
205MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Compartilhando a guarda no consenso e no litígio. In: PEREIRA, Rodrigo 

da Cunha (coord.). Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Família e Dignidade Humana. São 

Paulo: IOB – Thomson, 2006, p. 597. 
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guardião com o filho, “mas não é um direito pessoal do genitor. É, acima de tudo, um direito 

do filho de manter hígido um vínculo com o pai ou a mãe que não seja o seu guardião”206. 

As visitas podem se dar através de curtos períodos de tempo, ou seja, algumas horas em 

que a criança fica com o genitor não guardião, envolver pernoites ou até mesmo uma estadia 

mais longa, como é comum nos períodos de férias escolares e festas de final de ano. O 

importante é assegurar à criança o direito à convivência familiar, formando os vínculos afetivos 

e sociais necessários ao seu pleno desenvolvimento, sem que, obrigatoriamente, tenha que 

residir com ambos. É na convivência entre pais e filhos, no respeitoso tratamento entre os 

genitores e no cumprimento do poder/dever familiar que há de se efetivar o princípio do melhor 

interesse da criança.207 

Não há prévia determinação legal sobre a forma de fixar as visitas. Segundo Baptista, 

deve-se ter em consideração de que a visita constitui muito mais um direito do filho e um dever 

dos pais: 

 

O pai separado tem o dever parental (resultante do poder familiar) de visitar o 

filho que se acha sob a guarda do outro genitor. Consequentemente, ao menor 

assiste direito de dupla natureza: o direito de personalidade de ser visitado por 

qualquer pessoa que lhe tenha afeto e, especialmente, o direito (correlato ao 

dever parental) de ser visitado pelo pai que não tem a guarda.208 

 

Quando existir litígio entre os pais, ou suspeita de riscos ao bem-estar dos infantes, o 

ideal é que a visita seja assistida, ou ocorra em um ambiente neutro como centros de apoio 

familiar municipais, ou com supervisão de alguém de confiança da família. Porém, na visão de 

Azambuja: “a ineficácia de tais mecanismos, como tem sido possível constar nos inúmeros 

feitos judiciais, revela que o que mais atende aos anseios da criança é a realização das visitas 

em ambiente terapêutico. ”209 

A regulamentação de visitas também poderia ocorrer via arbitragem, uma vez que tal 

situação pode ser a qualquer momento revista, bem como a questão da guarda e dos alimentos. 

                                                             
206Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento nº 70023304900, em 23/07/2008, Sétima 

Câmara Cível, Des. Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Porto Alegre. 
207VIEIRA, Cláudia Stein. Da guarda de filhos: ponderações acerca da guarda compartilhada. In: TARTUCE, 

Flávio; CASTILHO, Ricardo (coords.). Direito Civil. Direito patrimonial e direito existencial. São Paulo: 

Métodos, 2006, p. 841. 
208BAPTISTA, Sílvio Neves. Guarda e direito de visita. A família na travessia do milênio, In: PEREIRA, Rodrigo 

da Cunha (coord.). Anais do II Congresso Brasileiro de Família. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 294. 
209AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. A Criança vítima de violência sexual intrafamiliar: como operacionalizar 

as visitas? In: DIAS, Maria Berenice (coord.). Incesto e alienação parental. Realidades que a Justiça insiste em 

não ver. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 199. 
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Há pais que, apesar das rupturas produzidas pelo fim do casamento, mostram-se aptos a 

considerar as verdadeiras necessidades da criança, outros, no entanto, somente conseguem fazer 

prevalecer seus interesses pessoais, desprezando as necessidades e prioridades dos filhos, 

acarretando prejuízos de toda ordem que podem interferir no seu desenvolvimento ao longo da 

vida. 

Segundo Ramires210, a visão de como se dá o ajustamento da criança nestas situações e 

os fatores que influenciam tal ajustamento é essencial para o auxílio e acompanhamento destes 

casos. 

No que se refere aos magistrados, é importante salientar que em algumas áreas do 

direito, especificamente naquelas que envolvem a área de família, ao ser proferida uma 

sentença, em que pese a facilidade da resolução imediata do problema com a finalização do 

processo, certamente não haverá solução definitiva para o conflito existente no seio familiar.  

Numa visão interdisciplinar do conflito, o juiz sensível deverá insistir na realização de 

audiência de tentativa de conciliação, criando, assim, a oportunidade de acolher as partes, 

valendo-se do precioso valor simbólico que exerce sobre o jurisdicionado, promovendo uma 

escuta qualificada, criando espaço para que o sofrimento de ambos seja reconhecido, visando 

como efeito a diminuição da litigiosidade e a redução do número alarmante de processos. 

Surgem, então, as partes, que incapacitadas de solucionarem seus problemas pessoais, 

repassam para as mãos do Estado- Juiz a decisão que deveriam tomar, de comum acordo, 

optando por manter a disputa em decorrência de outras questões mal resolvidas. O novo papel 

do Poder Judiciário sugere mudanças positivas, reafirmando valores como a respeito à 

dignidade humana, constitucionalmente previsto, como também favorecendo uma maior 

reflexão sobre o caso, estando os litigantes amparados por terceiros que irão auxiliá-los a 

finalizar ou ao menos reduzir e compreender o problema, preservando, assim os 

relacionamentos. 

Neste diapasão, há a necessidade constante de mudanças diante da complexidade que o 

judiciário vem enfrentando no direito de família, marcadamente influenciados pela 

intransigência e rigidez de normas e valores que já se encontram suplantados pelos fatos 

jurídicos, carecendo maior flexibilização e ampliação dos conceitos de direitos indisponíveis 

tocante ao direito de família, para que a arbitragem e autocomposição cumpram seus objetivos. 

 

                                                             
210RAMIRES, Vera Regina Röhnelt. As transições familiares: a perspectiva de crianças e pré-adolescentes. 

Psicologia em Estudo: Maringá, v. 9, n. 2, p. 183-193, maio/ago. 2004. 
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III - ARBITRAGEM COMO MEIO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

PRIVADAS 

Antes de tratar o problema da tesesobre a aplicação arbitragem nas relações de família, 

como método de solução de conflito diante a atual crise do judiciário cumpre demonstrar que o 

meio judicial como única via para a solução de conflitos, seguindo o modelo tradicional de 

jurisdição, não vem se mostrando capaz de atender com satisfação e eficiência as demandas 

judiciais. Destaca-se que arbitragem, também constitui meio hábil com muitos benefícios e 

vantagens para a solução dos conflitos oriundos das relações do direito de família, e que restará 

demonstrado a seguir. 

 

 

3.1 Tipos alternativos de soluções de controvérsia 

 

A primeira forma de solução de conflitos, originada nas civilizações primitivas foi a 

autotutela, método baseado na justiça privada individual, uma vez que o Estado não era forte: 

o ofendido ou sua família resolviam o próprio conflito, o que caracterizava vingança. Esse meio 

pode ser considerado eficiente para a solução do conflito em sua individualidade, porém, jamais 

garantiria a paz social. Hoje, trata-se de um crime previsto pelo Código Penal. Entre os meios 

de justiça privada, ainda surgiu a auto composição, quando uma parte (ou ambas) renuncia, 

desiste ou transaciona (concessões recíprocas) sua pretensão. Tanto a autotutela quanto auto 

composição são parciais, uma vez que os próprios interessados determinam a solução do litígio, 

ocasionando situações abusivas o danosas para alguma das partes ou ainda tornando impossível 

a efetiva solução. Desse modo, uma forma que se mostrou fácil de solucionar os conflitos foi 

designando um terceiro, imparcial à demanda.211 

Com o passar do tempo, a transação, a desistência e submissão mostraram-se 

insuficientes e precários para solucionar os conflitos. Ante as limitações inerentes a esses 

sistemas, os povos civilizados passaram a buscar soluções que fossem imparciais ao conflito e 

às partes. Surgiu, então, a figura dos árbitros. Os escolhidos para dirigir uma arbitragem, 

geralmente, eram sacerdotes ou anciões. Os sacerdotes, porque suas soluções eram tidas como 

sábias e acertadas, e por causa da íntima ligação que tinham com o divino. Os anciãos, por sua 

                                                             
211SILVA. Fernando Cunha. Importância da arbitragem para efetivação da justiça no Brasil. Revista Jurídica Logos 

– Ano 7, n. 7, jun. 2014 – São Paulo: Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, 2014, p.98. In: 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf, acesso em 15 

out.2017. 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf
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vez, eram vistos como experientes e conhecedores dos costumes sociais. Ademais, como 

estavam integrados ao grupo há algum tempo, suas decisões tendiam a não serem 

questionadas.212 

Tem-se notícia de que, na Grécia Antiga, alguns conflitos eram submetidos a árbitros 

privados, quando determinadas controvérsias entre cidades gregas eram solucionadas pelas 

chamadas ligas anfigônicas. Em Roma, por volta do século II a.C surgiu a figura dos chamados 

pretores: uma espécie de magistrado romano investido de poderes extraordinários, encarregado 

de administrar a função de justiça da época. Os cidadãos romanos em conflitos compareciam 

perante o pretor e informavam sua situação. Em seguida escolhiam um árbitro (pessoa da sua 

confiança) e este recebia do pretor o encargo de decidir a causa. As partes, por sua vez, se 

comprometiam em aceitar o que viesse a ser decidido. Atenta-se que, nesta época, repudiava-

se qualquer decisão gerenciada por parte do Estado.213 

Já por volta do século III d.C., os pretores passaram a adentrar o mérito dos litígios 

particulares, proferindo sentença sem sequer nomear os árbitros. Esta nova fase é chamada de 

cognitio extra ordineme, como o Estado já se encontrava suficientemente forte, resolveu chamar 

para si o jus punitionis, dando ensejo ao que se chama hoje de jurisdição: juízes estatais 

resolvendo diretamente os conflitos.214 

A absorção estatal do poder de solucionar conflitos interindividuais deu-se mediante a 

instauração das cognitiones extra ordinem, que ingressaram no sistema processual romano por 

volta do séc.III d.C. Passou do sistema conhecido por ordo judiciorum privatorum, em que o 

julgamento era feito pelo judex, cidadão privado e verdadeiro árbitro, para um sistema em que 

o próprio pretor passou a instruir o processo e julgar causa. Esse movimento, que correspondia 

à afirmação do poder estatal antes insuficiente para impor-se aos particulares com a marca da 

inevitabilidade (o processo era um contrato entre as partes), foi o grande responsável pelo mito 

da exclusividade do Estado e da jurisdição como meio de solução de conflito.215 

Na Idade Média, os detentores do poder jurisdicional eram os senhores feudais e a Igreja, 

que se encontrava associada ao Estado. Com o passar do tempo, os monarcas começaram a 

perder a prerrogativa de exercício exclusivo da jurisdição e o seu monopólio passou a ser do 

Poder Judiciário, através dos seus órgãos, juízes e tribunais. Dessa maneira, resta evidente que 

                                                             
212GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.13. 
213CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo.26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.28. 
214CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo.26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p.27. 
215DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processualcivil. 6. ed.São Paulo: Malheiros, 2009, v.1, 

p.121. 
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a tradicional tutela jurisdicional estatal nem sempre foi a única forma de solucionar conflitos, 

tampouco o único meio de conduzir as pessoas à ordem jurídica justa. Com efeito, esta sólida 

herança cultural de Justiça institucionalizada pelo Estado fora transmitida pelas obras de direito, 

que somadas à prática diuturna de solução de conflitos exclusivamente mediante julgamentos 

e decisões estatais, são os responsáveis pela ideia de jurisdição como objeto de hermético 

monopólio estatal.216 

No entanto, cumpre distinguir que existem meios heterônimos e autônomos para a 

solução de conflitos, sendo que os heterônomos se assentam na atribuição a um terceiro poder 

dizer/ditar a solução/resposta, seja através do monopólio público estatal, seja através da 

designação privada, como o judiciário e a arbitragem.217 Já os meios autônomos revelam a 

pretensão de que os litígios sejam solucionados a partir da aproximação dos oponentes e da 

elaboração da situação conflitiva sem a prévia delimitação formal do conteúdo da mesma, 

compondo o conjunto deste método a conciliação, negociação e mediação. 

Paulo Costa e Silva218 acerta ao descrever a nova percepção do direito que vem se 

formando nos últimos anos, senão vejamos:  

 

O direito de acesso ao direito, pilar fundamental do Estado de Direito, vem 

sofrendo profundas transformações. Deixou de ser um direito de acesso ao 

Direito através do direito de acesso aos tribunais para passar a ser um direito 

de acesso ao direito, de preferência sem contacto ou sem passagem pelos 

tribunais. 
 

Quanto ao atual sistema judiciário, João Roberto da Silva219 afirma que “criou-se um 

clima de frustrações de expectativas”. Tal fato se justifica uma vez que é cediço e notório que 

a sociedade brasileira sofre os reflexos de uma forte crise do Sistema Judiciário que vem 

comprometendo a atuação estatal.  

Em 26 de Setembro de 1996 entrou em vigor no Brasil a Lei 9.307, dispondo sobre a 

Arbitragem. O sistema arbitral deve ser utilizado no Brasil para a resolução de litígios referentes 

a interesses e direitos patrimoniais disponíveis, assim como o disposto no artigo 1º da Lei de 

                                                             
216DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processualcivil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, v.1, 

p.121. 
217MORAIS. José Luis Bolzan de. A Justiça do Mercosul. In: Direito Comunitário do Mercosul. Deisy de Freitas 

Lima Ventura (org.), Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p.126-130. 
218SILVA, Paulo Costa e. A nova face da justiça. Os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. Lisboa, 

2009, p.19. 
219SILVA, João Roberto da. A mediação e o processo de mediação. 1. ed. São Paulo: Paulistanajur Ltda, 2004, 

p.21. 
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Arbitragem220, excluindo, por exemplo, os que alteram estado ou capacidade das pessoas, por 

serem indisponíveis ou mesmo por questões de cunho criminal.  

O presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, Eduardo Damião Gonçalves prevê 

até mesmo a expansão da abrangência de assuntos civis, os quais sejam conflitos passíveis de 

resolução via arbitral, podendo estes serem delimitados dentro dos diversos temas sociais.221
 

Em março de 1998, o Brasil assumiu o compromisso internacional junto aos Supremos 

Tribunais de Justiça Ibero-Americanos, de modernização da administração da Justiça, 

autonomia como instrumento de garantia dos direitos humanos, uma vez que a sociedade 

brasileira passava a exigir da Justiça um papel mais singular e participativo.222 

O teor do compromisso conforme Fátima Nancy Andrighi223 era que:  

 

As Cortes e Supremos Tribunais Ibero-americanos presentes nesta Reunião de 

Cúpula, conscientes da importância de garantir de maneira eficaz o acesso à 

Justiça, reconhecemos a necessidade de promover mecanismos alternos de 

resolução de conflitos através das seguintes políticas: 1) promover a utilização 

dos mecanismos alternos de resolução de conflitos; e 2) realizar as políticas 

mediante as seguintes ações: a) elaborar projetos relacionados com a 

tipificação dos assuntos que devem ser submetidos aos mecanismos alternos 

na resolução de conflito; b) elaborar um estudo de custos econômicos e da 

oportunidade dos mecanismos de solução alterna de conflitos; c) avaliar a 

eficiência da conciliação, da resolução de controvérsias em igualdade (juízes 

de paz) e da arbitragem interna e internacional; d) a criação de um sistema de 

conciliação e arbitragem ibero-americano; e) educar para a negociação dos 

conflitos, tanto os cidadãos quanto os que participarem de cada mecanismo; e 

f) promover a criação de Centros de Mediação como outro mecanismo de 

resolução alterno de conflito. 
 

Cingidos a esse compromisso internacional, devidamente chancelado pelo Supremo 

Tribunal Federal, entendemos que é dever do poder judiciário brasileiro apoiar as iniciativas de 

adoção de vias alternativas de resolução de conflitos. A introdução das formas alternativas de 

                                                             
220Lei nº 9.307. Art. 1º. “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 
221SILVA. Fernando Cunha. Importância da arbitragem para efetivação da justiça no Brasil. Revista Jurídica Logos 

– Ano 7, n. 7, jun. 2014 – São Paulo: Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, 2014, p.96. In: 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf, acesso em 15 

out.2017. 
222CARVALHO. Thaís Silva de. Mediação e arbitragem nas relações de família. In 

http://www.faculdadebaianadedireito.com.br/portal/monografia/mediacao-e-arbitragem-nas-relacoes-de-familia/, 

p.17., acesso em 10 set.2017. 
223ANDRIGHI. Fátima Nancy. Formas alternativas de solução de conflitos. In: 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001118/texto%20ministra%20seecionado-

formas%20alternativas%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos.doc., acesso, em 10 out.2017. 

p.2-3. 
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solução de conflito – ADR224, teve sua razão de ser fulcrada na chamada crise do processo, que 

vem sendo motivo de preocupação para muitos países, dentre os quais, os Estados Unidos, com 

larga experiência , investem maciçamente nesse instrumento eficiente de desobstrução do Poder 

Judiciário.225 

Por fim, Andrighi226 assim assevera: 

 

Acredito que todos os segmentos que integram a carreira jurídica (advogados, 

juízes e membros do ministério público) estão preocupados com o resultado 

do seu trabalho, não só sob o prisma pessoal da eficiência e da qualidade dos 

serviços prestados, mas também, sob uma ótica social, que não perde de vista 

os custos que envolvem a jurisdição emperrada pela burocracia, bem como, 

seus reflexos sobre o erário público e, acima de tudo, com a consciência de 

que, tal como hoje é perseguida, a solução dos conflitos não se apresenta senão 

impotente ao alcance da paz social - seu fim maior. 
 

Destarte, paulatinamente vem ganhando força a utilização da negociação, da 

conciliação, da mediação e da arbitragem como meios alternativos de solução de conflitos no 

ordenamento brasileiro, no entanto, de forma bastante limitada. 

Devido à modernização, hoje no Brasil, há várias câmaras arbitrais, como a Câmara de 

Arbitragem Empresarial (CAMARB), o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 

Comércio Brasil-Canadá (CCBC) e a Câmara FGV de Mediação e Arbitragem. Nesse sentido, 

além de poder escolher um árbitro privado, constituindo, a chamada arbitragem ad hoc, que 

seja de confiança de ambos litigantes, as partes também podem eleger uma câmara 

especializada, configurando arbitragem institucional. Enquanto no primeiro, o procedimento é 

livre, proporcionando autonomia às partes que determinam critérios para julgamento, o segundo 

é mais formal e deve obedecer ao procedimento interno.227 

Carmona228 aponta três variações de utilização do mecanismo arbitral:  

 

                                                             
224Alternative Dispute Resolution. Tradução: Solução alternativa de disputas ou formas alternativas de solução de 

conflitos. 
225Cf. ANDRIGHI. Fátima Nancy. Formas alternativas de solução de conflitos. In: 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001118/texto%20ministra%20seecionado-

formas%20alternativas%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos.doc., acesso, em 10 out.2017, 

p.4. 
226ANDRIGHI. Fátima Nancy. Formas alternativas de solução de conflitos. In: 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001118/texto%20ministra%20seecionado-

formas%20alternativas%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos.doc., acesso, em 10 out.2017.p. 

5. 
227SILVA. Fernando Cunha. Importância da arbitragem para efetivação da justiça no Brasil. Revista Jurídica Logos 

– Ano 7, n. 7, jun. 2014 – São Paulo: Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, 2014, p.99. In: 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf, acesso em 15 

out. 2017. 
228CARMONA. Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96, 2010, p. 33-34. 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001118/texto%20ministra%20seecionado-formas%20alternativas%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos.doc
http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001118/texto%20ministra%20seecionado-formas%20alternativas%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos.doc
http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001118/texto%20ministra%20seecionado-formas%20alternativas%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos.doc
http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001118/texto%20ministra%20seecionado-formas%20alternativas%20de%20solu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos.doc
http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf
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a. Med/arb, que, no início trata-se de mediação, porém, caso não haja acordo 

entre as partes o mediador assume papel de árbitro e profere sentença arbitral; 

b. High-low arbitration, geralmente empregado em litígios que versam sobre 

questões pecuniárias, pois consiste nas partes estabelecerem mínimo e 

máximo para decisão do árbitro, para que esta seja razoável, por exemplo, com 

relação à quantia expressa no contrato que deu origem ao conflito; c. 

Arbitragem não vinculante, na qual a sentença arbitral será cumprida se 

considerada aceitável pelas partes, senão, será empregada em negociações 

futuras. 
 

O acesso à justiça via judiciário tem sido um caminho tortuoso, devido a morosidade, 

elevadas custas processuais e honorários advocatícios, falta de estrutura e de pessoal para o 

impulsionamento dos serviços, entre outros obstáculos, de modo que são inúmeras as razões 

que afastam o brasileiro do Judiciário, pois este, hoje, exige mais efetividade, mais celeridade 

e satisfação jurisdicional.  

Com efeito, não há dúvidas de que o monopólio estatal da jurisdição já não suporta as 

demandas da nova realidade brasileira, encontrando-se obsoleto, sendo, pois urgente a adoção 

de outros meios eficazes para a solução de conflitos, notadamente via arbitragem no direito de 

família, foco desta tese. 

 

 

3.1.1 Da conciliação 

 

Na conciliação, tem-se a intervenção de um terceiro imparcial (conciliador) facilitando 

a composição entre as partes, ajudando os envolvidos a encontrar uma solução criativa para o 

conflito. Compete ao mediador, assim, aproximar as partes, controlar a negociação, aparar as 

arestas, sugerir e formular propostas, apontar vantagens e desvantagens, objetivando sempre a 

composição do litígio entre as partes.229 

Humberto Dalla Bernardina de Pinho230 esclarece que  

 

O conciliador deve interagir com as partes, apresentar soluções, buscar 

caminhos que ainda não haviam sido pensados por ela, fazer propostas, 

assumindo uma postura verdadeiramente influenciadora no resultado daquele 

conflito a fim de obter a sua composição. 

 

                                                             
229DUMONT, Guiomar Marotti. Formas Alternativas de Solução de Conflitos. In: LIMA, Fernanda Maria Dias de 

Araújo; FAGUNDES, Rosane Maria Silva Vaz; PINTO, Vânia Maria Vaz Leite (Orgs.). Manual de Mediação: 

Teoria e Prática. Belo Horizonte: New Hampton Press Ltda, 2007, p.73.  
230PINHO, Humberto Dalla Berdardina de. Mecanismos alternativos de solução de conflitos: algumas 

considerações introdutórias. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: Oliveira Rocha. n. 17, agosto, 

2007, p.11. 
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No entanto, a regra geral é que o tempo dedicado às tentativas de conciliação é escasso, 

pelo que, na maioria das vezes, ou as partes se limitam a responder que não chegaram a um 

acordo antes mesmo da abertura da audiência, ou no máximo, que tentarão chegar a um acordo, 

quando se tem a suspensão do feito. O tempo necessário para lograr uma verdadeira conciliação 

é tempo do qual os tribunais, em verdade, não dispõem.231 

Desta forma, a conciliação se mostra eficaz em conflitos novos, pontuais, cuja relação 

entre as partes é transitória e não se prolonga no tempo.232 Hodiernamente, as pessoas, não 

buscam apenas o acesso à justiça, mas também que esta seja, rápida, eficaz, como um mínimo 

existencial necessário para uma vida harmônica em sociedade. 

Portanto, a conciliação representa uma estratégia de solução de conflito, quando as 

partes preferem buscar um acordo de maneira imediata, pondo logo fim à controvérsia ou ao 

processo judicial.  

 

 

3.1.2 Da Negociação 

 

A negociação corresponde a uma forma direta de solução de conflito, onde a próprias 

partes, através de uma conversa, ajustam seus interesses e acertam um acordo.  

Neste sentido, Francisco José Cahali233 ensina que:  

 

Pela negociação, as partes devem tentar resolver suas divergências 

diretamente. Negociam em troca de vantagens, diminuição de perdas, 

aproveitam situações de conforto, exercitam a dialética, mas, em última 

análise, querem uma composição, e para tanto, o resultado deve propiciar 

ganhos recíprocos, em condições mutualmente aceitáveis e equitativas, caso 

contrário, será rejeitado por uma das partes. 

 

João Roberto da Silva234 assevera que: “caso ao final da negociação seu cliente esteja 

satisfeito, o negociador terá feito um bom serviço, pouco importando a satisfação ou não da 

parte adversa. ” 

Assim, a negociação corresponde a busca pelos objetivos almejados, onde as partes, ora 

renunciando, ora transacionando, chegam a solução pacífica do conflito, por meio de acordo.  

                                                             
231SILVA, Paulo Costa e. A nova face da justiça. Os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. Lisboa, 

2009, p.78. 
232CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p.37. 
233CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011. p.36. 
234SILVA, João Roberto da. A mediação e o processo de mediação. 1. ed. São Paulo: Paulistanajur Ltda, 2004. p. 

17. 



86 
 

 

3.1.3 Da mediação 

 

A mediação é um método que procura fazer com que as partes superem suas diferenças, 

oferecendo a  oportunidade para que encontrem soluções viáveis que contemplem os interesses 

de todos os envolvidos.235 

Lília Maia de Morais Sales236 conceitua o instituto da mediação, como sendo:  

 

A mediação é um mecanismo consensual de solução de conflito por meio do 

qual uma terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita pelas partes – age no 

sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As pessoas 

envolvidas nesse conflito são as responsáveis pela decisão que melhor as 

satisfaça. 

 
Assim, um aspecto muito importante é que a intervenção de um terceiro mediador parte 

do pressuposto de interesse efetivo dos mediados em buscar uma solução, com base em suas 

próprias escolhas. 

Neste sentido, Fernanda Levy237 ensina que:  

 

A mediação sugere uma mudança de paradigma, uma nova maneira de 

interação nos conflitos interpessoais. Traz à tona o desejo das pessoas em 

resolver seus próprios conflitos e realizar suas próprias escolhas. Propõe a 

autodeterminação e autonomia dos mediados. Incentiva um olhar para o 

planejamento do futuro, que se pretende tranquilo e promissor, deixando as 

mágoas e rancores no passado. 
 

 

Guiomar Marotti Dumont238 orienta que “o mediador deve ter características como 

paciência, presença de espírito, discrição, firmeza e determinação, sensibilidade e compaixão. 

”  

                                                             
235SILVA, João Roberto da. A mediação e o processo de mediação. 1. ed. São Paulo: Paulistanajur Ltda, 2004. p. 

16. 
236SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare – um guia prático para mediadores. 3. ed.Rio de Janeiro: GZ, 2010, 

p.1. 
237LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Guarda dos filhos: os conflitos no exercício do poder familiar. São Paulo: 

Atlas, 2008, p.123. 
238DUMONT, Guiomar Marotti. Formas alternativas de aolução de conflitos. In: LIMA, Fernanda Maria Dias de 

Araújo; FAGUNDES, Rosane Maria Silva Vaz; PINTO, Vânia Maria Vaz Leite (Orgs.). Manual de Mediação: 

Teoria e Prática. Belo Horizonte: New Hampton Press Ltda, 2007, p.77. 
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O mediador não julga, tampouco intervém nas decisões, nas propostas, sequer oferece 

opções às partes, sendo responsável, portanto, tão somente pela “terapia do vínculo conflitivo”, 

numa tentativa de amadurecimento da relação conflituosa e reaproximação das partes para que 

elas próprias consigam alcançar uma situação consensual de vantagem.239 

De acordo com o art. 9o da Lei n.13.140/15240, poderá funcionar como mediador 

extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer 

mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou 

associação, ou nele inscrever-se. 

O mediador, diferentemente do juiz, não dá sentença; diferentemente do árbitro, não 

decide; diferentemente do conciliador, não sugere soluções para o conflito. O mediador fica no 

meio, não está nem de um lado e nem do outro, não adere a nenhuma das partes. É um terceiro 

mesmo, uma terceira parte, quebrando o sistema binário do conflito jurídico tradicional.241 

Para John Cooley242,  

 

o mediador tenta manter as partes que estão se divorciando ou divorciadas 

centradas no futuro e as estimula no sentido de passar por vários estágios 

emocionais na direção de uma resolução mutuamente benéfica para elas 

próprias e para quaisquer filhos envolvidos.  

 

Além disso, deve-se verificar que o mediador deve no desempenho de suas atividades, 

exercer de maneira imparcial, independente, competente, discreta, neutra e diligente. Exigindo-

se dele o conhecimento e treinamento específico de algumas áreas, com técnicas próprias, 

possuindo a necessidade de qualificar-se e aperfeiçoar-se, melhorando suas funções 

profissionais. Ao mesmo tempo em que ele deve sempre preservar a ética e a credibilidade do 

instituto da mediação por meio de seus atos. Portando, seus deveres caracterizam valores 

pessoais, internos do caráter do sujeito, tais como aponta Braga Neto243: 

 

- imparcialidade: devendo ser entendida pela inexistência de qualquer conflito 

de interesses ou relacionamento capaz de afetar o processo de mediação, 

devendo compreender a realidade dos mediados, sem que nenhum paradigma, 

preconceito ou valores pessoais venham a interferir em sua intervenção; 

                                                             
239CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011. p.39. 
240Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição 

de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto 

no 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2o do art. 6o da Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997. 
241BUITONI, Ademir. A ilusão do normativismo e a mediação. Revista do Advogado. Mediação e Arbitragem. 

AASP – Associação dos Advogados de São Paulo. São Paulo: set. 2006, ano XXVI, nº 87, p.111. 
242COOLEY, John W. A advocacia na mediação. Traduzido por René Loncan. Brasília: UNB, 2001, p. 47. 
243Braga NETO, Adolfo. Aspectos relevantes sobre a Mediação de Conflitos. Revista de Arbitragem e mediação. 

a. 4, n. 15, p. 90, out.-dez. 2007. 
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- independência: devendo ser compreendida no sentido de salvaguardar as 

partes de qualquer informação que possa levá-los a desconfiar de sua conduta 

face ao processo, devendo manter esta atitude ao longo dele; 

- competência: devendo se constituir na capacidade para efetivamente mediar 

o conflito, só aceitar a investidura de mediá-lo quando efetivamente possuir 

os requisitos mínimos e as qualificações necessárias para coordenar o 

processo; 

- confidencialidade: devendo significar que os fatos, situações, documentos, 

informações e propostas, expostas durante a mediação, guardem o necessário 

sigilo e exigir daqueles que participaram do processo, obrigatoriamente, 

mantê-lo sobre todo conteúdo a ele referente, não podendo ser chamados para 

eventual testemunho em situações ou processos futuros, respeitando o 

princípio da autonomia da vontade das partes. Nos termos por elas 

convencionados, desde que não contrarie a ordem pública; 

- diligência: devendo se referir ao cuidado e a prudência na observância da 

regularidade, assegurando a qualidade do processo e cuidando ativamente de 

todos os seus princípios fundamentais. 

 

A mediação é um meio de construção e de administração da vida social por intermédio 

de um terceiro neutro, independente, sem que exista qualquer poder, a não ser o das partes de 

escolherem livremente, buscando assim, solucionar através do terceiro, o mediador, 

desinteressado, que exerce papel de conselheiro, que pode sugerir e aconselhar, mas caberá ao 

fim as partes escolherem.  

Neste sentido as palavras de Waldyr Grisard Filho244: 

 

A mediação familiar é uma técnica alternativa e complementar de resolução 

de conflitos peculiares às questões familiares, perseguindo a superação 

consensual destes conflitos pelas próprias partes envolvidas. Não é meio 

substitutivo da via judicial, mas com ela estabelece uma relação de 

complementaridade, que qualifica as decisões judiciais, tornando-as 

verdadeiramente eficazes. Por seu caráter informal, os acordos construídos na 

mediação, no que for necessário, devem ser encaminhados à homologação 

judicial, pois é no sistema judicial que a mediação familiar consolida os 

resultados obtidos. 

 
 

Nas palavras de Haim Gruspun245: 

 

 
A mediação familiar pode ser procurada quando se inicia uma crise na família 

e atuar de forma preventiva, quando mais protege os filhos. Pode ser procurada 

após a sentença do juiz no tribunal e fazer a mediação para resolução dos 

problemas entre os pais sobre esses filhos. Poderá ser procurada por indicação 

do juiz, antes de exarar a sentença para cursos, orientação ou mediação. 

                                                             
244GRISARD FILHO, Waldyr. A Mediação como Instrumento eficaz na Solução dos Conflitos de Família. Revista 

IOB de Direito de Família, Porto Alegre, v. 1, n. 1, jul. p. 48, 1999. 
245GRUNSPUN, Haim. Mediação familiar: o mediador e a separação de casais com filhos. São Paulo: LTr, 2000. 

p. 78. 
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A mediação familiar sendo uma alternativa eficaz na solução de conflitos familiares, 

não só vai ajudar a desafogar o judiciário, como a ideia central da sua utilização, mas tentará 

compreender a origem do conflito e das perspectivas dos conflitantes. Assim a família será 

preservada e constitucionalmente protegida, pois irá avivar o diálogo e amenizar as angústias.246 

Com o novo diploma processual há a regra de que o Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 2º). Além disso, está previsto que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 3º, do CPC/2015). 

A Lei n. 13.140 de 2015247, inaugurou em seu artigo 3º uma possibilidade da mediação 

ser realizada para direitos indisponíveis, mas que admitam transação, sem, contudo, tecer 

maiores esclarecimentos, já permitindo aqui uma flexibilização do conceito de direitos 

indisponíveis, para direitos disponíveis transigíveis, dispondo que a mediação envolvendo tais 

direitos devem ser homologados em juízo e com a oitiva do Ministério Público.Dessa maneira 

vejamos: 

 

Art. 3o Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos 

disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. § 1o A 

mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. § 2o O consenso das 

partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser 

homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. 
 

 

Também permite a Lei, a realização de mediação com a administração pública, sem, 

contudo, tecer maiores esclarecimentos em seu artigo 1º ao delimitar seu âmbito de aplicação: 

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre 

particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. ” 

  Esta Lei constituiu um grande avanço em nosso aparato legislativo, pois trouxe a 

estruturação da mediação como solução de conflitos dando passos mais largos em sua 

aplicabilidade, e, sendo o direito, uma vez que por um lado, o paradigma doutrinário 

consolidado traça verdadeira incompatibilidade entre os direitos indisponíveis e o instituto da 

                                                             
246SOUZA, Ionete de Magalhães. Mediação no Direito de Família: Breve Análise. 

Disponívelem:<http://www.waldirdepinhoveloso.com/index.php?idmenu=17&idd=1&codarquivo=113&return=

3> Acesso em: 29 set. 2017. 
247Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição 

de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto 

no 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2o do art. 6o da Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997. 

http://www.waldirdepinhoveloso.com/index.php?idmenu=17&idd=1&codarquivo=113&return=3
http://www.waldirdepinhoveloso.com/index.php?idmenu=17&idd=1&codarquivo=113&return=3
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transação. Por outro lado, a recente lei vem distanciando essa noção rígida, e exige dos 

estudiosos do direito novos critérios interpretativos em virtude da evolução legislativa e 

jurisprudencial, quanto aos meios alternativos de resolução de conflitos, notadamente quanto à 

possibilidade de arbitragem, em interpretação extensiva, também para os direitos indisponíveis 

transigíveis, que serão melhor delimitados ao final. 

  Durante o processo legislativo que culminou na Lei de mediação, podemos destacar que 

Foi o PLS nº 434/2013, do Senador José Pimentel248, que previu originalmente a expressão 

“direitos indisponíveis e transigíveis”, com a seguinte justificação:  

 

Optou-se por incluir-se no rol de matérias que podem ser objeto de mediação 

aquelas que envolvam direitos disponíveis e também as que envolvem 

indisponíveis passíveis de transação, ainda que sob respaldo judicial. Assim, 

abre-se espaço para que, por exemplo, um casal com filhos menores, durante 

uma eventual separação, resolva todas as questões de guarda e alimentos por 

meio da mediação extrajudicial, em um acordo consensual, se assim o desejar. 

Porém, tal acordo, para ter validade, precisa ser homologado judicialmente, 

com a prévia oitiva do Ministério Público. 

 
 

  O Senador inclusive, evidenciou sua justificativa com a possibilidade de mediação 

envolvendo conflitos de relações continuadas, como os casos de família, vizinhança e relações 

de consumo: 

Bem exemplificativo é o uso da mediação para solução de conflitos 

envolvendo relações continuadas – como os casos de família, vizinhança e 

relações de consumo –, uma vez que, ao dialogarem e alcançarem o consenso, 

as partes são capazes de reestabelecerem os padrões harmônicos de 

convivência que possuíam antes da deflagração da controvérsia. 

 

 

No projeto de lei, havia inclusive reserva no § terceiro, quanto as matérias que não 

poderiam ser resolvidas mediante mediação, como sendo: “§ 3º Não se submete à mediação o 

conflito em que se discute: I – filiação, adoção, poder familiar ou invalidade de matrimônio; II – 

interdição; III – recuperação judicial ou falência. ” 

No entanto a Câmara dos Deputados decidiu, suprimir o rol de hipóteses que não 

poderiam ser objeto de mediação (§3°), conforme explicado pelo Deputado Sergio Zveiter249:  

 

                                                             
248BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 434, de 2013. Dispõe sobre a mediação. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114908. Acesso em: 09 nov. 2016. 
249BRASIL. Câmara dos Deputados (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). Parecer do Relator nº 4, 

de 25 de março de 2015. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E05ECF43B2C29FCA828080723D

AB2C1B.proposicoesWebExterno1?codteor=1313827&filename=Tramitacao-PL+7169/2014. Acesso em: 09 

nov. 2017. 
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Acrescente-se também que a redação do §3º, da forma originalmente 

apresentada, dava margem à interpretação equivocada de que a lei estaria 

impedindo a mediação de qualquer conflito que envolva questão familiar. Em 

verdade, a mediação de disputas dessa natureza é uma das práticas consensuais 

de solução de conflitos mais avançada. Entendo, portanto, ser mais adequado 

que se excluam as exceções expressas, visto que o caput do artigo já especifica 

os tipos de conflitos que podem ser mediados, já estando prevista a proibição 

de mediação em conflitos que envolvam direitos indisponíveis que não 

admitam transação. Assim, evita-se não só a redundância no texto, mas, 

também, eventual interpretação equivocada que impeça a aplicação da 

mediação. 
 

No entanto, esta supressão ao invés de aclarar, continua a suscitar dúvidas, que deverão 

ser discutidas na doutrina e jurisprudência, até que exista nova regulamentação claro e profícua 

do âmbito de aplicação de tal instituto e bem como do uso da arbitragem como meio de solução 

de conflitos “como prática consensual de conflitos mais avançada”, conforme seguiu em sua 

justificativa, o Deputado Sergio Zveiter. 

Com o tempo, as pessoas recorrerão espontaneamente aos centros de resolução de 

conflito não judiciais, de modo que a função jurisdicional se tornará de exercício marginal. 

Trata-se, pois, de uma evolução natural e progressiva: uma sociedade de tal modo madura e 

adulta, na qual se poderá suprir até as mediações obrigatórias e induzidas. Será neste momento, 

então, quando nada mais obrigar ou determinar que as partes em conflitos recorram à mediação, 

elas poderão afirmar que, finalmente, recorreram voluntariamente a este sistema.250 

 

 

3.1.4 Da arbitragem. 

 

Arbitragem é um sistema especial de julgamento, com procedimento, técnica e 

princípios informativos especiais e com força executória reconhecida pelo direito comum, mas 

a este subtraído, mediante o qual, duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, de direito privado 

ou de direito público, em conflito de interesses, escolhem de comum acordo, contratualmente, 

uma terceira pessoa, o árbitro, a quem confiam o papel de resolver-lhes a pendência, anuindo 

os litigantes em aceitar a decisão proferida.251 

                                                             
250SILVA, João Roberto da. A mediação e o processo de mediação. 1. ed. São Paulo: Paulistanajur Ltda, 2004, p. 

46. 
251BUZAID, Alfredo. Do juízo arbitral. Texto da prova escrita do Professor Alfredo Buzaid no concurso à cátedra 

de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, iniciado a 15 de março de 1958. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v55i0p187-196>. Acesso em: 15 out.2017.  
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José Maria Rossani Garcez252 traz o conceito de arbitragem como sendo: 

 

A arbitragem pode ser definida como uma técnica que visa solucionar 

questões de interesse de duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, sobre as 

quais as mesmas possam dispor livremente em termos de transação e renúncia, 

por decisão de uma ou mais pessoas - o árbitro ou os árbitros - os quais têm 

poderes para assim decidir pelas partes por delegação expressa destas 

resultante de convenção privada, sem estar investidos dessas funções pelo 

Estado. 
 

Segundo Carlos Alberto Carmona253, a arbitragem “trata-se de mecanismo privado de 

solução de litígios, por meio do qual um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, 

que deverá ser cumprida pelas partes”.  

Bernard G. Poznanski254, assevera que: “A a arbitragem consiste num processo privado 

de solução da controvérsia; em outras palavras é uma forma privada de sentença com as vestes 

do poder de uma decisão judicial entre particulares em oposição às cortes judiciais."  

Salienta, o referido autor que a arbitragem comercial é um acordo consensual na qual a 

resolução da questão se fará por uma terceira pessoa, mas também é judicial porque põe fim à 

disputa possibilitando seu cumprimento como um julgamento do judiciário. 

É fundamental, para a implementação de arbitragem como ferramenta para tratar 

conflitos, que haja uma contratação de tal desejo entre as partes envolvidas na situação 

conflituosa. Daí surge a Convenção de Arbitragem, aqui compreendida como sendo “o acordo 

das partes em submeter a resolução de um ou mais litígios determinados ou determináveis a 

arbitragem”.255
 

Conforme Guerrero256:  

 

A convenção de arbitragem é o acordo de vontades pelo qual as partes se 

vinculam à solução de litígios determinados ou determináveis, presentes ou 

futuros, por meio de juízo arbitral, sendo derrogada, em relação aos 

mencionados litígios, a jurisdição estatal. 

  

                                                             
252GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Lumen Juris. 2004, p.71. 
253CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Um Comentário à Lei 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 31 
254POZNANSKI. Bernard G. The Nature and Extent of an Arbitrator's Powers in International Commercial 

Arbitration. Journal of Internationl Arbitration, v. 4, n º 3 p. 71/108 (1987). In: 

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=JOIA1987029, acesso em 15 out.2017. 
255PINHEIRO, Luís de Lima. Arbitragem transnacional: a determinação do estatuto da arbitragem. Coimbra, 

Portugal: Almedina, 2005. p. 83. 
256GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem e processo arbitral. (Coleção Atlas de Arbitragem. 

Coordenação Carlos Alberto Carmona). São Paulo: Atlas, 2009, p. 5. 

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=JOIA1987029
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Complementa Santos257:  

 

A convenção de arbitragem pode ser definida como um acordo de vontade, 

estabelecido por partes capazes, via de regra por escrito, assumindo o 

compromisso de que os litígios presentes ou futuros, oriundos das relações 

contratuais ou extracontratuais venham a ser dirimidos através da arbitragem. 
 

Costuma-se dizer que a arbitragem é meio alternativo de pacificação social (e de solução 

dos conflitos), colocada ao lado da estrutura jurisdicional do Estado, através da qual se atribui 

a alguém – por iniciativa e manifestação de vontade dos interessados – o poder de decidir certo 

litígio a respeito de interesses disponíveis, de forma cogente. Trata-se de instrumento de 

natureza privada – não no sentido de que o Poder Público não o possa prover, mas sim porque 

é instalada exclusivamente pela vontade das partes, que optam por esta via de solução de litígios 

– em que se busca, em um terceiro (ou terceiros) imparcial, a solução para certo conflito surgido 

em relações intersubjetivas. Constitui-se, também, em instrumento de ordem convencional, já 

que compete aos interessados decidirem sujeitar certa controvérsia à decisão de um árbitro – 

“renunciando à tutela jurisdicional tradicional – decidindo, outrossim, a respeito da extensão 

dos poderes outorgados àquele para eliminar os conflitos.”258 

Assim, a arbitragem é um meio de solução de conflito onde as partes, livremente, optam 

por um árbitro ou por uma instituição de arbitragem, sendo que este terceiro não possui função 

jurisdicional, para que ele resolva a controvérsia entre as partes, através de uma sentença ou 

laudo arbitral. 

Cézar Fiuza259 elucida a noção de árbitro como sendo: “Toda pessoa natural que, sem 

estar investida já judicatura pública, é eleita por duas ou mais pessoas para solucionar conflitos 

entre elas surgidos, prolatando sentença de mérito.” 

Atualmente, o objeto de jurisdição arbitral são situações referentes a direitos 

patrimoniais e disponíveis e também poderá ser utilizada pela administração pública direta e 

indireta, que admitam renúncia e transação. A opção pela arbitragem implica afastamento da 

jurisdição estatal, e se dá por meio da convenção de arbitragem. 

Nas lições de Paulo Furtado e Uadi Lammêgo Bulos260 esta lei derivou do estudo e 

empenho dos setores mais interessados da sociedade em levar a diante as novas ideias para a 

                                                             
257SANTOS, Ricardo Soares Stersi dos. Noções gerais da arbitragem. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 

42. 
258MARINONI, Luiz Guilherme; e ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. 3. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 5, p.151. 
259FIUZA, Cézar. Teoria Geral da Arbitragem. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 1995, p.120. 
260FURTADO, Paulo; BULOS, Uadi Lammêgo. Lei da Arbitragem comentada (Breves comentários à Lei n.9.307, 

de 23-09-1996). São Paulo: Saraiva, 1997, p.5 
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implantação de uma justiça mais ágil, segura e técnica, além de menos onerosa e mais informal. 

Foram consultadas as mais modernas legislações sobre arbitragem e foram levadas em conta as 

diretrizes de organismos internacionais, como as fixadas pela ONU (Organização das Nações 

Unidas) e pelas convenções de Nova Iorque e do Panamá.  

A comissão foi buscar subsídio especialmente na legislação espanhola então vigente (de 

1988) e na Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial da UNCITRAL, sem esquecer as 

disposições das Convenções de Nova Iorque (1958) e do Panamá (1975). Vale lembrar que, à 

época da edição da Lei de Arbitragem, apenas a Convenção do Panamá estava em vigor, graças 

ao Decreto nº 1.902, de 9.5.96 (o texto da Convenção foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 

90, de 6.6.95); o texto da Convenção de Nova Iorque somente foi aprovado em Abril de 2002 

(Decreto Legislativo nº 52, de 25.4.2002), sendo finalmente promulgada a Convenção pelo 

Decreto nº 4.311, de 23.7.2002. Procurou a comissão, em alguns aspectos, não estabelecer 

disciplina extremamente radical para a arbitragem.261 

Ressalta-se que o artigo 18º262 da lei de arbitragem determina que o árbitro é considerado 

juiz de fato e de direito e sua sentença não se sujeita a recurso tampouco a homologação judicial. 

A decisão arbitral, inclusive, é considerada um título executivo judicial, devendo ser executada 

pelo Estado-Juiz, caso não seja cumprida espontaneamente.  

No artigo 21263 da Lei 9.307/96, §2º prevê expressamente que: “serão sempre 

respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da 

imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento”, logo, a Lei n. 9.307/96 não conflita 

com os princípios da ampla defesa ou com a dupla instância de julgamento, enunciados no 

artigo 5º, inciso LV da Carta Magna. 

No artigo 33 da referida lei, caso se entenda pela nulidade do procedimento arbitral, a 

parte interessada pode pleitear junto ao Poder Judiciário a decretação da nulidade da sentença, 

no prazo de noventa dias após o recebimento da notificação da sentença arbitral ou de seu 

                                                             
261CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2010. p. 11. 
262Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação 

pelo Poder Judiciário. 
263Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que 

poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às 

partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. § 1º Não havendo estipulação 

acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. § 2º Serão, sempre, respeitados no 

procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu 

livre convencimento. § 3º As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, a faculdade 

de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. § 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta 

Lei. 
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aditamento, conforme determina artigo 33264 da referida lei, sendo irrecorrível em outros casos. 

Assim, não há o que se falar em violação do princípio do duplo grau de jurisdição recursal, vez 

que este não é absoluto, sendo a irrecorribilidade da sentença arbitral plenamente 

compreensível.265 

Em relação à natureza jurídica da arbitragem, Carlos Alberto Carmona266, com a 

autoridade de coautor do projeto da lei de arbitragem brasileira, sustenta que “o legislador optou 

por adotar a tese da jurisdicionalidade da arbitragem”.  

Em diversas ocasiões o árbitro necessitará do auxílio do Poder Judiciário para que o 

processo arbitral se desenvolva com eficácia, garantindo às partes a adequada tutela 

jurisdicional e o efetivo acesso à justiça, devendo o juízo estatal andar junto com o juízo arbitral, 

conforme assevera Martins267:   

 

O juízo estatal deve atuar em conjunto com o arbitral, dando assistência às 

medidas adotadas pelo árbitro. A eficácia da arbitragem, nesse particular, 

depende substancialmente da cooperação e suporte a ser prestado pelo Poder 

Judiciário. É preciso assimilar o entendimento de que os órgãos judiciais e 

privados de realização de justiça têm funções complementares e não 

concorrentes. Essa cultura é fundamental para a boa prática e regular condução 

do processo arbitral. 

 

Deste modo, para a efetividade e credibilidade do instituto, a arbitragem deveria ser 

vista como como uma forma extrajudicial de pacificação social na colaboração para retirar a 

sobrecarga de processos do próprio Poder Judiciário. 

 

3.2- Aspectos gerais e princípios da arbitragem no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

                                                             
264Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade 

da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. § 1o A demanda para a declaração de nulidade da sentença 

arbitral, parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 (Código de Processo Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da 

notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. § 2o A sentença 

que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art. 32, e determinará, se for 

o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova sentença arbitral. § 3o A decretação da nulidade da sentença arbitral 

também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do 

Código de Processo Civil, se houver execução judicial. § 4o A parte interessada poderá ingressar em juízo para 

requerer a prolação de sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à 

arbitragem.  
265COSTA, Nilton César Antunes da. Poderes do Árbitro. De acordo com a Lei 9.307/96. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p.52. 
266COSTA, Nilton César Antunes da. Poderes do Árbitro. De acordo com a Lei 9.307/96. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002. p.45. 
267MARTINS, Pedro A. Batista; LEMES, Selma M. Ferreira; e CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos 

fundamentais da lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 370. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art525
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art525
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A arbitragem é um instituto tão antigo quanto a própria humanidade, através do qual as 

partes indicam um terceiro para resolver seus conflitos. Aliás, diz a história que a arbitragem 

em diversas civilizações teria precedido até mesmo a justiça estatal, e mesmo estruturada esta 

jurisdição, muitas vezes o “cidadão idôneo” dos Gregos, ou uma autoridade religiosa (estes 

especialmente para pessoas próximas) era preferencialmente investido de poderes para 

solucionar controvérsias.268 

Ainda sobre a importância histórica do tema, Silvestre Torres afiança269: 

  

É do conhecimento do mundo jurídico que o sistema arbitral sempre se 

constituiu numa possibilidade de interesses, percorrendo longos caminhos 

desde remotos tempos, uma evolução, com forte influência do Direito Romano 

em que as civilizações buscavam resolver problemas. No desenvolvimento 

dessa ideia, a presença marcante de um árbitro para compor litígios, uma 

forma de realidade de justiça privada, que caminhou para uma Justiça formal, 

estatal. 

 

Primeiramente, a arbitragem doméstica brasileira foi instituída na Constituição de 1824, 

estipulando que a utilização da arbitragem para as partes como forma de solução de 

controvérsias, bem como se impedia que qualquer processo judicial tivesse início sem ser 

demonstrada a tentativa de conciliação. A arbitragem esteve presente nas constituições 

seguintes, mas com limitações de ordem prática.270 

Posteriormente as leis datadas de 1831 e 1837 respectivamente e de forma obrigatória, 

impôs o juízo arbitral às questões relativas a seguro e locação de serviços. Posteriormente, a 

arbitragem interna foi fixada tanto pelo Decreto n.º 737 de 1850, bem como no antigo Código 

Comercial, que de forma cogente, impôs a adoção do juízo arbitral a todas as questões que 

resultassem dos contratos de locação mercantil e, também àquelas suscitadas entre sócios, 

durante a existência da sociedade ou companhia, sua liquidação ou partilha. Também era 

obrigatória a arbitragem no âmbito do direito marítimo, nas questões sobre o pagamento de 

salvados e sobre avarias, repartição ou rateio das avarias grossas, e na parte relativa à quebras, 

na contestação de créditos, vindo essa obrigatoriedade a ser abolida com a promulgação da Lei 

                                                             
268CAHALI, Francisco José. Arbitragem para conflitos decorrentes da dissolução de união estável. In: LEITE, 

Eduardo de Oliveira. Grandes temas da atualidade: União Estável – Aspectos Polêmicos e Controvertidos. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. p. 78 
269TORRES, Silvestre Jasson Ayres. Juízo arbitral – uma forma alternativa na solução dos conflitos. Revista Ajuris. 

V. 30, n.° 92. Porto Alegre, AJURIS, 1974, pg. 287. Apud: LUCHI, Cínthia; STRASSMANN, Karin. O instituto 

da arbitragem no Brasil. Revista Jus Vigilantibus, disponível em http://jusvi.com/artigos/19677. Acesso em 

out.2017. 
270GUERRERO. Luis Fernando. Os métodos de solução de conflitos e o processo civil. São Paulo: Atlas, 2015. 

Carlos Alberto Carmona (coord.), p.3. 
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nº 1350/66, sendo esta meramente compromissória desde então, tratando apenas dos requisitos 

para a formalização do compromisso tanto no Código Civil de 1916, como no Código Civil de 

2002, em seus artigos 851 a 853, que ao final, reporta à lei especial.271 

Ultrapassada a questão da constitucionalidade da arbitragem em razão da garantia de 

acesso à Justiça prevista no artigo 5º, XXXV da CF/88272, tendo prevalecido o entendimento 

do STF de que a jurisdição voluntária das partes ao procedimento arbitral não ofende o princípio 

constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário no julgamento 

do processo de homologação de sentença estrangeira SE 5206 AgR  

publicado no diário oficial no ano de 2004, teve a arbitragem mais aceitação no 

ordenamento jurídico brasileiro interno. 

A arbitragem é hoje o meio mais utilizado para a solução de litígios oriundos dos 

contratos internacionais, justamente porque é um meio de vencer as incertezas e inseguranças 

jurídicas de um tribunal do país da parte ex adversa, contratada mediante convenção de 

arbitragem que exclui a jurisdição das justiças estatais das partes envolvidas, bem como escolhe 

e define as regras do procedimento arbitral.273 

Dentre os meios alternativos de solução de controvérsias disponíveis, tem-se a 

arbitragem com ampla história evolutiva, reconhecida e aplicada em vários países, mas no 

entanto, sua importância ainda não foi amplamente experimentada no ordenamento brasileiro, 

sendo um caminho hábil para a desobstrução do sistema judicial e para o atendimento 

minucioso para solução de conflitos do atual direito de família brasileiro. 

A Lei 9.307/96 que institui a arbitragem como meio de solução de controvérsias 

privadas, trouxe grandes avanços à nossa legislação pátria, que no campo do direito 

internacional, já ratificara vários diplomas internacionais referentes à arbitragem, mas, no 

entanto, no direito interno, não contribuiu efetivamente para a diminuição de nossa cultura 

adversarial e contestatória, esforços estes preconizados pelo nosso novo diploma processual e 

pelas recentes alterações legislativas, ainda que de forma tímida, no que consiste em sua 

aplicabilidade no direito interno. 

                                                             
271MARTINS. Pedro Batista. Aspectos jurídicos da arbitragem comercial no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

1990, p.17-20. 
272“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” 
273SILVEIRA LOBO, Carlos Augusto da. Uma introdução à arbitragem comercial internacional. In: Arbitragem 

interna e internacional: questões de doutrina e prática. Ricardo Ramalho Almeida (Coord.), Renovar: Rio de 

Janeiro, 2003, p.3-4. 
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Assim, em 26 de maio de 2015, através da Lei 13.129274, a referida Lei n. 9.307/96 foi 

alterada para: a) ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos 

árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral; b) estabelecer a interrupção da prescrição 

pela instituição da arbitragem; c) prever a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos 

casos de arbitragem; d) instituir a carta arbitral; e) revogar dispositivos da Lei 9.307/96.275 

Sobre os princípios da arbitragem podemos destacar os seguintes: a) imparcialidade, b) 

contraditório e igualdade entre as partes; e, c) livre convicção do árbitro, que serão melhor 

detalhados a seguir. 

Cumpre destacar nos termos do § 4º do artigo 21 da Lei de Arbitragem, o árbitro deve 

primeiramente tentar a conciliação entre as partes, sob pena até mesmo de nulidade, mas nada 

impede que seja incluída uma cláusula med-arb, ou cláusula escalonada, inserindo também a 

mediação previamente ao procedimento arbitral, que vem sendo amplamente utilizada. 

 

3.2.1 Características da arbitragem 

 

O instituto em destaque possui características peculiares como ampla liberdade de 

contratação; escolha livre, pelas partes, do árbitro; escolha do procedimento pelo árbitro; 

celeridade; economia processual; confidencialidade do procedimento; sentença arbitral tem 

valor de título executivo judicial; aplicação nos litígios de direitos patrimoniais disponíveis, 

sendo que, a respeito dessa última característica devem ser feitas algumas ressalvas, o que será 

feito, no próximo capítulo desta tese. 

Característica importante na arbitragem é a de que as partes poderão escolher não só os 

julgadores, os árbitros, mas também o direito aplicável, ou seja, os fundamentos jurídicos em 

que os árbitros irão fulcrar sua decisão.  Há possibilidade de escolha de lei estrangeira desde 

que não fira os bons costumes, a ordem pública, nem as regras internacionais de comércio.    

Paulo Furtado276 aponta como características da arbitragem: a) a existência de um atual 

ou potencial conflito de interesses entre dois ou mais sujeitos; b) a indicação de um terceiro 

alheio à querela, denominado de árbitro para solucionar o conflito; c) uma vez submetidos 

                                                             
274Altera a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o 

âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, 

a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos 

de arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e revoga dispositivos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 

1996. 
275GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v.3: contratos e atos unilaterais. 14 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. p.588. 
276FURTADO, Paulo. Juízo Arbitral. Salvador: Nova Alvorada Edições Ltda., 1995, p.30. 



99 
 

voluntariamente à decisão do terceiro, a solução apresentada se mostrará vinculante para as 

partes.  

Para Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart277: 

 

A tônica do procedimento arbitral está na tentativa de ladear o formalismo – 

muitas vezes exagerado – do processo tradicional, procurando outro 

mecanismo mais ágil para a resolução dos problemas. Mais do que isso, a 

arbitragem, em verdade, pode representar o caminho para soluções mais 

adequadas para muitas situações concretas de litígio. Com efeito, o fato de o 

árbitro poder ser de outra área que não a jurídica pode contribuir muito para 

que se obtenha uma decisão mais precisa e mais adequada. 
 

A arbitragem tende a absorver dois tipos de conflitualidade, diametralmente opostos: a 

conflitualidade de baixo impacto e a conflitualidade de elevadíssimo impacto económico e 

financeiro que, regra geral, eclode entre empresas. Atendendo a suas características, este meio 

pode prestar excelentes resultados em ambos os casos, não sendo, por definição, uma jurisdição 

elitista.278 

A flexibilidade do procedimento é outra característica relevante. Ademais, considerando 

que por essa via de tratamento de conflitos o objetivo principal é o tratamento da matéria 

controvertida entre as partes conflitantes, é natural que muitas vezes impere informalidade nas 

providências que sejam adotadas para a prática dos atos necessários a alcançar o objetivo 

principal.279 

Com efeito, nada mais flexível do que, ao invés das normas rígidas do processo 

codificado pelo Estado as partes poderem escolher normas procedimentais de uma determinada 

entidade, que regulará o processo arbitral, facultando às partes uma variedade de situações em 

que poderão escolher vários aspectos desse procedimento. E, ainda, terem as partes a liberdade 

de poderem levar a cabo a arbitragem em qualquer lugar de sua escolha. Além disso, as partes 

podem, ao invés de rígidas normas de direito, escolher entre si, contratualmente, para reger a 

arbitragem a equidade, os princípios gerais de direito, o conjunto difuso, porém tendente à certa 

homogeneidade estrutural das normas, princípios e jurisprudência arbitral internacional a que 

se convencionou chamar de lex mercatoria, os usos e costumes, ou a legislação nacional que 

escolham para reger o contrato.280 

                                                             
277MARINONI, Luiz Guilherme; e ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. 3. ed. rev. e atua. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 5.p.151 
278SILVA, João Roberto da. A mediação e o processo de mediação. 1. ed. São Paulo: Paulistanajur Ltda, 2004, 

p.85. 
279CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011. p. 76. 
280GARCEZ, José Maria Rossani. Técnicas de Negociação. Resolução Alternativa de conflitos: ADRS, Mediação, 

Conciliação e Arbitragem. Rio de janeiro: Lumem Juris, 2002, p. 91. 
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A confidencialidade, aqui compreendida como reserva de publicidade de atos, uma vez 

que é apenas do interesse das partes a solução do litígio. “Nesse clima de menor acirramento 

de ânimos é natural que busquem as partes um tratamento mais discreto às suas desavenças, aos 

fatos que as envolvem e, em geral, aos fundamentos da defesa dos interesses de cada uma”.281 

Para José Carlos de Magalhães282740, a propósito, “a confidencialidade do 

procedimento cria, entre as partes, atmosfera propícia à conciliação”, sendo o ambiente propício 

para a aplicação da Arbitragem. 

João Bosco Lee283 elege a confidencialidade como um dos principais motivos para que 

se escolha a arbitragem como mecanismo de tratamento de conflitos em sociedade. Por fim 

Carmona284 assevera: “A publicidade, como se sabe, age por vezes como fator inibitório de 

certas demandas exatamente pelo mal que poderá ser causado pela revelação a terceiros de 

acontecimentos ou de documentação confidencial reservada”. 

De acordo com o art. 21, caput, da Lei de Arbitragem, o procedimento arbitral pode ser 

instituído de três maneiras: a partir do convencionado pelas partes (princípio da autonomia da 

vontade, anteriormente citado), ou fazendo uso de regras de instituições, ou ainda, deixando a 

critério do próprio árbitro ou tribunal arbitral responsável pelo julgamento do litígio.  

Comenta Carlos Alberto Carmona285, que em relação à primeira modalidade, não é 

muito usual e raramente as partes o fazem. Na maioria dos casos, afirma o autor, a cláusula 

compromissória é uma das últimas a serem discutidas num contrato, dificultando elaboração de 

procedimento para eventual conflito relativo ao contrato que celebram. Porém, observa o autor, 

quando se trata de litígio já existente, a arbitragem ad hoc, como é denominada a arbitragem na 

qual o procedimento é estabelecido pelas partes, faz-se mais útil. Em relação à segunda 

modalidade, a escolha de uma entidade arbitral que determina procedimento é chamada 

arbitragem institucional. Apresenta vantagens, tais como evitar divergências e impugnações em 

relação a designação do árbitro (ou dos árbitros) e os custos do processo, a fixação de 

honorários, os locais das reuniões, entre outros.As decisões serão tomadas pela instituição. O 

inconveniente é financeiro, afinal é mais dispendioso do que quando as estabelecem regras de 

procedimento por conta própria. Em relação à terceira modalidade, quem estabelece o 

                                                             
281DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

p. 61. 
282MAGALHÃES, José Carlos de. Arbitragem internacional privada. In: MAGALHÃES, José Carlos de; 

BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986. p. 17. 
283LEE, João Bosco. O princípio da confidencialidade na arbitragem comercial internacional. In: VALENÇA 

FILHO, Clávio de Melo; LEE, João Bosco. Estudos de Arbitragem. Curitiba, Juruá; 2009. p. 286. 
284CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 72. 
285CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 290. 



101 
 

procedimento é o próprio juízo arbitral. Como disposto no art. 21, §1o, quando a convenção 

arbitral não estipular procedimento, caberá ao árbitro ou tribunal arbitral fazê-lo.  

Carmona286 comenta ainda sobre o poder normativo do árbitro, pois, mesmo que, a 

princípio, a arbitragem seja ad hoc, por exemplo, nunca será completamente satisfatório: 

eventuais situações não previstas nas regras de procedimento deverão ser contornadas pelo 

árbitro, que, para isso, deverá instituir as regras necessárias, exercendo poder normativo 

supletivo. Seu poder normativo será pleno quando as partes convencionarem que todas as regras 

serão por ele estabelecidas, caracterizando a terceira modalidade. 

Como observa Figueira Júnior287, considera-se instituída a arbitragem quando aceita a 

nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos os julgadores, caso se trate de um tribunal 

arbitral, enquanto no processo civil convencional, a citação (ato relacionado ao réu) é que é o 

marco culminante para formação da relação processual. O autor explica que isso se deve ao 

caráter convencional da arbitragem, sendo o ponto de partida o momento em que o árbitro - ou 

conjunto de árbitros – aceita a nomeação oriunda da convergência de vontades dos litigantes. 

Através da sentença arbitral é prestada a atividade jurisdicional, em virtude da obrigação 

gerada na relação jurídica processual, oriunda da pretensão das partes à tutela jurídica. Assim 

como no processo civil, na arbitragem, a sentença visa proporcionar a solução do conflito. No 

caso de conciliação, a qualquer tempo, o árbitro deverá proferir, a pedido das partes, sentença 

que declare o acordo entre elas. A sentença arbitral homologatória do acordo deverá conter os 

mesmo requisitos do art. 26288 da Lei de arbitragem. 

A princípio, arbitragem é um instituto que não determina duplo grau de jurisdição. Nesse 

caso, não cabe recurso à sentença arbitral, conforme dispõe o art. 18 da Lei. Sobre a 

irrecorribilidade do laudo ou sentença arbitral, Cahali289 traz a seguinte lição: “no pressuposto 

de que as partes escolheram as pessoas mais habilitadas para o exame daquela questão, como 

lhe é facultado, e na perspectiva de terem os eleitos se dedicado intensamente ao estudo e 

solução do conflito, não se justifica pensar em instância recursal.” 

                                                             
286CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 292. 
287FIGUEIRA Jr. Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução – análise crítica da Lei 9.307/1996 de 23.09.1996. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 206-207. 
288Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um 

resumo do litígio; II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, 

mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; III - o dispositivo, em que os árbitros 

resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for 

o caso; e IV - a data e o lugar em que foi proferida. Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro 

ou por todos os árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não 

poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 
289CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 76. 
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Proferida a sentença arbitral, findar-se-á a arbitragem e sua cópia deve ser entregue 

diretamente às partes, mediante recibo, ou a elas enviada por via postal ou outro meio qualquer 

de comunicação, desde que se comprove seu recebimento. As partes terão 5 dias para solicitar 

ao árbitro a correção de qualquer erro material ou esclarecimento de dúvidas (arts. 29 e 30 da 

Lei 9.307/96. A sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da 

sentença prolatada pelo órgão do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título 

executivo (art.31 da Lei n. 9.307/96, não sendo, portanto, necessária a homologação judicial 

para que tenha eficácia executiva. O árbitro é juiz de fato e de direito, logo sua sentença não 

ficará sujeita a recurso nem à homologação pelo Poder Judiciário (art. 18 da Lei 9.307/96).290 

Isso reflete diretamente no baixo impacto, pelo menos em tese, que o uso a arbitragem como 

ferramenta para pacificação social causa entre as partes conflituosas, a se considerar 

especialmente o relacionamento existente entre elas antes, durante e depois do tratamento dado 

ao conflito instalado ou previsto. Esse é outro elemento que serve como atributo característico 

da Arbitragem que, em verdade, como se vê, é um instituto sui generis.291 

Afinal, o conjunto de tudo relativiza qualquer grau de agressividade ou beligerância que 

possa ser esperado das partes que adotem a Arbitragem como ferramenta para tratar seus 

conflitos, porquanto, acima de tudo, ao firmarem a intenção acabam vinculadas umbilicalmente 

por um superlativo dever de boa-fé, de lealdade, de compromisso recíproco.292 

Assim, se as partes escolheram o procedimento, os árbitros, tiveram todo o apoio na 

solução das dúvidas, amainaram as causas de conflitos internos, quiçá no direito de família, tem 

grande chance, de restarem satisfeitas com a decisão, não havendo o que se falar em recurso do 

laudo ou sentença arbitral. 

Sobre a nulidade da sentença arbitral, o art. 33 da Lei 9.307/96 ao tratar do tema 

disciplina com precisão:  

 

A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente 

a decretação da nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.” 

O parágrafo §1º, do art. 33, da Lei 9.307/96 por sua vez estipula o prazo de 

propositura da demanda declaratória de nulidade a sentença arbitral: “a 

demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral (...) deverá ser 

proposta no prazo de até noventa dias após o recebimento da notificação da 

sentença arbitral ou de seu aditamento. 

 

                                                             
290DINIZ. Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v.3: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 

28 ed. São Paulo: Saraiva. p.641 
291VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. Arbitragem no direito brasileiro. Lei 9.307/1996. São Paulo: Livraria e 

Editora Universitária de Direito, 2004, p.26. 
292DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p.32. 
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Na hipótese do magistrado verificar a ocorrência de uma das hipóteses do art. 32, duas 

serão as posturas que podem por ele ser adotadas: a) a simples decretação da nulidade da 

sentença nas hipóteses em que ela for proveniente de um compromisso arbitral nulo, for 

proferida por quem não pode ser árbitro, tiver, comprovadamente, sido proferida por 

prevaricação, concussão ou corrupção passiva, tiver sido proferida fora do prazo, respeitado o 

disposto no art. 12, inciso III, da Lei de Arbitragem; e tiver sido proferida em desatendimento 

aos princípios de que trata o art. 21, § 2º, da Lei de Arbitragem; ou b) diante da verificação das 

demais hipóteses previstas no art. 32 a determinação para que o árbitro ou o tribunal arbitral 

profira novo laudo. 

A sentença arbitral constitui título executivo judicial (art. 475-N, IV, do CPC de 

1973 e art. 515, VII, do NCPC). Por isso, são aplicáveis à execução da sentença arbitral as 

regras relativas ao cumprimento de sentença. Não são aplicáveis, portanto, as regras da 

execução de título extrajudicial. 

 

 

3.2.2 Dos princípios da arbitragem 

 

Como no processo civil convencional, a arbitragem também garante princípios gerais 

do direito, dispostos no art. 21, §2o, da Lei de Arbitragem como sendo: o contraditório, a 

igualdade entre as partes, a imparcialidade do árbitro e o seu livre convencimento. 

Princípio nas lições de Bandeira de Mello293 consiste: 

 

no mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo lhes o espírito 

e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 

por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere 

a tônica e lhe dá sentido harmônico. 
 

Em definição mais abrangente Antônio Roque Carrazza294, apresenta com exatidão o 

sentido que deve ser adotado por qualquer parte que contrate Arbitragem, como sendo: 

 

Princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explicito, que, por sua 

grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do 

Direito e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, o entendimento e a 

aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam. 
 

                                                             
293MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1991. p. 230 
294CARRAZZA, Antonio Roque. Curso de direito tributário. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p.31.  

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231347,21048-Execucao+de+sentenca+arbitral+e+a+multa+do+artigo+475J+do+CPC+de+1973
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231347,21048-Execucao+de+sentenca+arbitral+e+a+multa+do+artigo+475J+do+CPC+de+1973
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231347,21048-Execucao+de+sentenca+arbitral+e+a+multa+do+artigo+475J+do+CPC+de+1973
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Conforme Gregorio Robles295: “os princípios são a chave e essência de todo direito; não 

há direitos sem princípios. São eles as linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas 

do sistema jurídico.” 

Acerca dos princípios do procedimento arbitral, Selma Ferreira Lemes296 leciona: 

 

Para ser válido e eficaz, deve garantir a tutela jurídica efetiva. No âmbito dos 

ordenamentos nacionais esses princípios estão presentes, geralmente, nos 

Textos Fundamentais (...). No Concerto das Nações a matéria está prevista em 

Convenções Internacionais, Declarações e Pactos emanados de Organizações 

Internacionais que ressaltam os direitos à tutela jurídica e do devido processo 

legal. Como corolário dos princípios previstos na Teoria da Garantia 

realçaremos três princípios jurídicos fundamentais do procedimento arbitral: 

(i) da imparcialidade do árbitro, (ii) do contraditório e igualdade das partes e 

(iii) o da livre convicção do árbitro. 
 

Tratam-se, na realidade, dos princípios que incidem em todo procedimento jurisdicional, 

seja em esfera privada, seja em esfera pública, vez que sua origem remete à norma 

constitucional que enfeixa todo o sistema jurídico.297 

 

 

3.2.2.1 Da imparcialidade 

Este princípio é um dos requisitos essenciais para que o árbitro conduza o 

procedimento, está entre os pressupostos de validade do julgamento. É necessário dar igual 

tratamento entre os litigantes, abster-se de seus interesses pessoais para solução do conflito, 

bem como decidir em conformidade com o que fora suscitado e discutido nos autos. 

Salienta Mauro RUBINO-SAMMARTANO298 quanto à imparcialidade do árbitro:  

 

A fundamental requirement for the arbitrator is his impartiality. The 

arbitrator has authority similar to that of a judge, and sometimes a wider one, 

so must place himself in a position of absolute impartiality vis-à-vis the 

parties.299 

                                                             
295ROBLES. Gregorio. Los derechos fundamentales y la ética en la sociedade actual. Madrid, Civittas, 1992, p.68-

69. 
296LEMES. Selma Maria Ferreira. Arbitragem. Princípios jurídicos fundamentais. Direito brasileiro e comparado. 

Revista de Informação Legislativa, Senado Federal vol. 115, p 441/468, Julho/Setembro, 1992. Disponível 

eletronicamente em http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/176007/1/000469652.pdf. p. 441-442 
297GONÇALVES. Marcos Alberto Rocha. Arbitragem no direito de família: uma apreciação dos limites e 

possibilidades. Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais, Curitiba, 14: 251-267 vol.1, ISSN 1678 

– 2933; p. 256. 
298RUBINO-SAMMARTANO. Mauro. International Arbitration Law. Kluwer: Deventer, 1990, p. 206. 
299Tradução: "Um requisito fundamental para o árbitro é a sua imparcialidade. O árbitro tem uma autoridade 

semelhante à de um juiz e, às vezes, mais ampla, deve se colocar em uma posição de imparcialidade absoluta em 

relação às partes." 
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Os árbitros também estão sujeitos a serem afastados da causa, conforme ocorre com 

os juízes togados, é permitido o pedido de exceção de suspeição ou de impedimento. De 

acordo com o artigo 14, § 1º da Lei de Aribragem, o árbitro, antes de aceitar a indicação para 

a causa, tem como dever revelar qualquer fato que denote duvida justificada quanto à 

imparcialidade e independência. 

 

 

3.2.2.2 Contraditório e igualdade entre as partes 

 

O princípio do contraditório equivale ao princípio da igualdade das partes no 

procedimento arbitral. Ele encontra ressonância no aforismo romano audiatur et altera pars, 

que equivale ao princípio da audiência bilateral ou do contraditório. O árbitro não pode decidir 

sobre uma pretensão sem ouvir a outra parte. Às partes devem ser dadas as mesmas 

oportunidades para manifestarem-se quanto às provas produzidas e documentos juntados pela 

outra parte.300 

Moacyr Amaral Santos301 lecionava ser corolário do princípio do contraditório o 

princípio da igualdade das partes no processo. O processo civil se desenvolve em atos de ataque 

e defesa, mas também de ataques e contra-ataques, donde resultará imperioso o tratamento 

paritário das partes, a fim de que possam em igualdade de condições exercer seus direitos e 

cumprir seus deveres processuais. 

Transmudando esse conceito para o procedimento arbitral, verifica-se que o seu 

acolhimento pelo árbitro é o mesmo do praticado pelo juiz togado. "Em síntese, pode-se afirmar 

que o contraditório é constituído por dois elementos: a) a informação; b) a possibilidade de 

reação".302 

 

3.2.2.3 Livre convicção do árbitro 

                                                             
300LEMES. Selma Ferreira. Arbitragem. Princípios jurídicos fundamentais. Direito brasileiro e comparado 

http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri20.pdf, p.24, acesso em 15 out.2017. 
301 Moacyr AMARAL SANTOS. Primeiras linhas de direito processual civil. Saraiva, São Paulo, 1990, v. 2 p. 

77. 
302CINTRA. Antonio Carlos Araújo. GRINOVER. Ada Pellegrini. DINAMARCO. Candido R. Teoria geral do 

processo. Revista dos Tribunais, São Paulo, 26 ed. rev. e atual., 2010, p. 27. 

http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri20.pdf
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Consoante este princípio, ao árbitro é permitido o poder de formar sua livre convicção 

quanto à verdade apurada no procedimento arbitral. Efetuará livre apreciação das provas 

produzidas, dos argumentos trazidos ao Tribunal pelas partes, bem como outras que julgar 

oportunas para firmar sua convicção a respeito da demanda.303 

Nesse diapasão, De Plácido e Silva304 esclarece que: 

 

O livre convencimento, assim bem exprime a liberdade atribuída ao juiz para 

a apreciação do valor ou da força da prova, para que, por sua inteligência, por 

sua ponderação, por seu bom senso, pela sua acuidade, pela sua prudência, 

consultando mesmo sua própria consciência, diante das próprias 

circunstâncias trazidas ou anotadas no correr do procedimento, interprete as 

mesmas provas, para sem ofensa ao direito expresso, prolatar seu decisório. 

 

Como o juiz, o árbitro formará seu próprio convencimento externando no laudo sua 

decisão. Porém, há de se observar que quando é permitido pelas partes, o árbitro poderá decidir 

a questão por equida1de. Nestes casos há legislações que dispensam a motivação da decisão, 

como por exemplo, a espanhola305, e outras, como a brasileira, que não obstante permitir o 

julgamento por equidade, determina que a decisão seja motivada.306 

 

 

3.2.3 Espécies de convenção arbitral: cláusula compromissória e compromisso arbitral  

 

Em sentido amplo, a convenção arbitral é o acordo por meio do qual as partes optam 

por submeter à decisão de árbitros os conflitos presentes e futuros havidos na relação concreta 

que as une. O objetivo é afastar a jurisdição estatal e outorgar aos árbitros eleitos o poder de 

conhecer o direito.  

A Lei 9.307/1996, em seu artigo 3º307, determina que, através da convenção de 

arbitragem, as partes interessadas acordam submeterem a solução de seus litígios a juízo 

                                                             
303LEMES. Selma Ferreira. Arbitragem. Princípios jurídicos fundamentais. Direito brasileiro e comparado 

http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri20.pdf, p.32, acesso em 15 out.2017. 
304SILVA, De Plácido e. Dicionário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1969, v. II, p.242. 
305CREMADES. Bernardo M.  "España Estrena Nueva Ley de Arbitraje". Revista de La Corte Española de 

Arbitraje, 1988/89, p. 20. 
306MORAES E BARROS. Hamilton de. Comentários ao código de processo civil. Forense: Rio de Janeiro, 1980, 

vol. IX, p. 510. 
307Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção 

de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. 

http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri20.pdf
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arbitral, seja por meio de previsão contratual de cláusula compromissória, seja através da 

celebração de um compromisso arbitral.  

A arbitragem deve ser instituída por vontade das partes, ou seja, possui natureza 

convencional, surge de um acordo308, afinal, as partes não são obrigadas a recorrer a esse 

mecanismo de solução de conflitos – já houve arbitragem obrigatória309 no Brasil, porém, 

atualmente, não existe mais. A convenção arbitral é esse acordo escrito, que compromete as 

partes a submeter eventual litígio ao juízo arbitral. 

Assim, a Lei 9.307/96 preferiu tratar a convenção de arbitragem como gênero, 

dividindo-a em duas espécies: a cláusula arbitral (ou cláusula compromissória) e o 

compromisso arbitral. O traço em comum é que ambas têm aptidão para afastar o poder 

decisório da autoridade judicial, uma vez que, presente a convenção de arbitragem, um eventual 

processo judicial sobre o mesmo tema deverá de ser extinto, sem resolução do mérito, conforme 

determina o artigo 485, VII do estatuto processual civil brasileiro.  

Nas lições de Alexandre Câmara310, convenção de arbitragem é o ato jurídico privado 

cujo efeito é a instauração da arbitragem, que será instituída mediante acordo das partes que se 

instrumentaliza na convenção arbitral, entretanto não se o momento da instituição do juízo 

arbitral com a convenção firmada, mas sim tem-se instaurada a arbitragem com a aceitação pelo 

árbitro do encargo. Ainda, convenção de Arbitragem é gênero, cujas espécies são a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral. 

Segundo a visão de Carmona311, a convenção de arbitragem tem dois aspectos, 

primeiramente, trata-se de um acordo de vontade entre as parles, que tem efeito vinculante entre 

elas quanto a litígios futuros ou atuais, obrigando-as à submissão do juízo arbitral. E, em 

segundo lugar, pode ser considerada um pacto processual, que visa derrogar a jurisdição estatal, 

submetendo-se as partes a decisão dos árbitros. 

Esta espécie de convenção de arbitragem tem seu conceito disposto no artigo 4º da Lei 

nº 9.307/96, a saber: “Art.4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes 

em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir 

relativamente a tal contrato. ” 

                                                             
308JOSÉ ROQUE, Sebastião. Arbitragem: a solução viável. São Paulo: Editora Ícone, 2009,p. 16. 
309Como exemplifica Sebastião José Roque (Arbitragem: a solução viável, p. 12), o art. 245, do Código Comercial 

de 1850, estabelecia que “Todas as questões que resultarem de contratos de locação mercantil serão decididas em 

juízo arbitral”. Há exemplo também no Direito Societário, no qual o autor expõe o art. 294 do mesmo Código: 

“Todas as questões sociais que se suscitarem entre sócios durante a existência da sociedade ou companhia, sua 

liquidação ou partilha, serão decididas em juízo arbitral”. 
310CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 1997. p.25. 
311CARMONA, Carlos Alberto. A Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. São Paulo: Malheiros, 

2010, p.73. 
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Assim, a cláusula compromissória é o negócio jurídico estipulado em determinado 

contrato (ou pode ser estipulada em ato separado consecutivo a ele, conforme o parágrafo 1º), 

em que as partes estabelecem que eventuais futuras controvérsias oriundas desse mesmo 

contrato serão solucionadas pela via arbitral. A cláusula refere-se a litígios determináveis.312 

Com efeito, as cláusulas arbitrais costumam estar previstas quando da celebração de contratos, 

contendo previsão no sentido de que eventuais litígios entre as partes contratantes serão 

dirimidos perante um juízo arbitral. Os compromissos arbitrais, no entanto, geralmente são 

celebrados quando já se está diante de um conflito efeito. O artigo 853 do Código Civil 

determina que “admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências 

mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial.313 

Desta forma, presente a cláusula arbitral, os contratantes se obrigam a submeter seus 

futuros e eventuais conflitos que possam surgir à solução arbitral. Cumpre registrar a autonomia 

da cláusula compromissória em relação ao contrato principal, conforme ilustra o artigo 8º da 

Lei de Arbitragem: caso seja alegada a invalidade do contrato, esta alegação não contaminará 

a cláusula compromissória e eventual conflito daí surgido, será submetido à apreciação de um 

juízo arbitral, mesmo que se discuta, sem sede prejudicial, validade ou invalidade do 

contrato.314 

Ademais, exige-se que a cláusula compromissória seja sempre estipulada por escrito, 

seja no corpo do próprio contrato ou em documento apartado. Desta forma, presente a cláusula 

compromissória e surgindo algum conflito por ela referido, qualquer dos interessados poderá 

invocar o outro a se sujeitar a arbitragem, por via escrita ou por qualquer meio de comunicação 

(com prova de recebimento), indicando-lhe dia, hora e local para ser firmado o compromisso 

arbitral (artigo 6º315 da Lei 9.307/1996).316 

                                                             
312FUZETTI, Bianca Liz de Oliveira. Arbitragem - convenção arbitral: cláusula compromissória x compromisso 

arbitral. Conteúdo Juridico, Brasilia-DF: 08 dez. 2014. Disponivel em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51210>. Acesso em: 25 out. 2017. 
313GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Distinção entre cláusula compromissória e compromisso 

arbitral. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 7, n. 58, 1 ago. 2002. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/3090>. Acesso em: 24 out. 2017. 
314FUZETTI, Bianca Liz de Oliveira. Arbitragem - convenção arbitral: cláusula compromissória x compromisso 

arbitral. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 08 dez. 2014. Disponivel em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51210&seo=1>. Acesso em: 25 out. 2017. 
315Art. 6º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à 

outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, 

mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso 

arbitral. Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar o 

compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7º desta Lei, perante o órgão do 

Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa.  
316ARENHART, Sergio Cruz. Breves observações sobre o procedimento arbitral. Revista Jus Navigandi, ISSN 

1518-4862, Teresina, ano 10, n. 770, 12 ago. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7161>. Acesso 

em: 25 out. 2017. 

https://jus.com.br/artigos/3090/distincao-entre-clausula-compromissoria-e-compromisso-arbitral
https://jus.com.br/artigos/3090/distincao-entre-clausula-compromissoria-e-compromisso-arbitral
https://jus.com.br/revista/edicoes/2002
https://jus.com.br/revista/edicoes/2002/8/1
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https://jus.com.br/artigos/7161/breves-observacoes-sobre-o-procedimento-arbitral
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/8/12
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/8/12
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005
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Todavia, alertam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart317 que estas 

formalidades serão dispensadas no caso de cláusula cheia, uma vez que os requisitos para a 

arbitragem já estarão contemplados no instrumento, assim preceituam que: 

  

Admite-se que quando da celebração de um contrato estipule-se a cláusula – 

chamada de cláusula compromissória – de que os futuros e eventuais litígios 

que decorrem do contrato devem ser submetidos à arbitragem. Mas quando o 

conflito já existe – e assim não é incerto e eventual no futuro -, deve-se firmar 

compromisso de arbitragem, definindo-se precisamente – como exige a lei de 

arbitragem – os limites da matéria que se pretende submeter à arbitragem. 

 

Com efeito, a cláusula compromissória deve ser elaborada de modo a permitir a imediata 

instauração da arbitragem, sem que a intervenção judicial seja necessária. No entanto, cláusulas 

redigidas sem grande cuidado ou por profissionais não familiarizados com o instituto podem 

acabar exigindo o concurso do Poder Judiciário para permitir o início do processo arbitral.  

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart318 informam ainda sobre a 

possibilidade da cláusula compromissória estar cheia ou vazia: 

 

Cheia será a cláusula em que estão determinados todos os elementos 

essenciais para a instauração da arbitragem (podendo ainda prever outros 

requisitos, facultativos para instalação do juízo arbitral); vazia será a cláusula 

em que tais elementos não estão contemplados, ficando a estipulação diferida 

para o momento em que a arbitragem efetivamente se mostre necessária, ou 

seja, para serem fixados no compromisso arbitral. 
 

Quando as partes não estabelecerem o árbitro ou órgão arbitral, o direito aplicável, 

fixação de prazo para apresentação da sentença, entre outros elementos necessários para a 

instituição da arbitragem, denomina-se que a cláusula compromissória é “vazia”. Estas 

cláusulas vagas causam inconveniente para as partes que, caso não consigam entrar em acordo 

de como ocorrerá o processo arbitral, deverão solucioná-lo através do Poder Judiciário. A parte 

interessada deverá requerer citação da outra para que o magistrado determine todos os 

elementos para que possa ser instituída a arbitragem, conforme disposto no art. 7o, caput, da 

Lei de Arbitragem. Se o pedido for julgado procedente, a sentença valerá como compromisso 

arbitral. As cláusulas “cheias” são aquelas que especificam os requisitos necessários para 

aplicação do processo arbitral ou determinam entidade especializada que o fará. Abranger essas 

                                                             
317MARINONI, Luiz Guilherme; e ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. 3. ed. rev. e atua. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 5. p. 360. 
318MARINONI, Luiz Guilherme; e ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. 3. ed. rev. e atua. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 5. p.358/359. 
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condições formais em acordo prévio dispensa que as partes tenham que recorrer a um 

magistrado ou tribunal para determinar compromisso arbitral, sendo, portanto, recomendável 

sua utilização.319
 

Com efeito, além da diferença tópica (a cláusula está sempre inserida em contrato ou a 

ele aderida), existe ainda a diferença temporal entre as espécies de convenção de arbitragem. 

Enquanto que a cláusula compromissória se refere ao futuro (conflito eventual e incerto), o 

compromisso arbitral regula o presente, uma vez que tem como pressuposto a existência de um 

conflito real e atual. Esclarece-se ainda que o compromisso arbitral pode ser judicial ou 

extrajudicial. Sendo judicial, o compromisso será firmado nos autos da própria demanda que 

tramita perante o judiciário, no momento em que as partes decidirem colocar fim ao processo 

judicial em andamento, acordando em submeter o conflito à arbitragem. Também será hipótese 

de compromisso judicial, quando houver sentença de procedência do pedido de execução 

específica da cláusula compromissória, nos casos de instauração compulsória da arbitragem.320 

O caput do artigo 9º da Lei de Arbitragem assim dispõe: "O compromisso arbitral é a 

convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, 

podendo ser judicial ou extrajudicial." 

A propósito disso, Barros321, ao tratar do compromisso arbitral, faz a seguinte anotação:  

 

a fixação do objeto litigioso deve ser ampla e completa, sem quaisquer vazios, 

para evitar-se o vício da decisão fora ou além do pedido, bem como a 

perplexidade do árbitro, quando não investido de autoridade para decidir 

questão não prevista, mas que seja influente no resultado. O compromisso é 

celebrado, para que seja resolvida uma pendência. Essa pendência precisa, por 

isso, ser muito bem conhecida em seu conteúdo e em seus limites. 
 

Define-se o compromisso arbitral como uma subespécie da convenção de arbitragem, 

que é celebrado pelas partes quando do surgimento de determinado conflito, desejando ver 

solucionado o litigio pela via arbitrai. Note-se que o compromisso tem como pressuposto uma 

controvérsia já surgida –ao contrário da cláusula compromissória, em que o litigio é futuro 

                                                             
319SILVA. Fernando Cunha. Importância da arbitragem para efetivação da justiça no Brasil. Revista Jurídica Logos 

– Ano 7, n. 7, jun. 2014 – São Paulo: Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, 2014, p.106. In: 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf, acesso em 15 

out.2017. 
320FICHTNER, Jose Antonio; MONTEIRO, André Luís. Temas de Arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 

p.85 
321BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 

IX. v. p. 481. 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf
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eventual -, assim, no compromisso o conflito é determinado, enquanto na cláusula, 

determinável.322 

Conforme ensina o processualista italiano Luigi Biamonti323, compromisso arbitral é 

"contrato de direito privado estipulado com o fim de produzir entre as partes efeitos processuais, 

obrigando-as a subtrair à competência da autoridade judiciária ordinária o conhecimento da 

controvérsia considerada no compromisso, passando tal competência à do juízo arbitral". 

O artigo 10da Lei de Arbitragem exige que o compromisso arbitral contenha: a) nome, 

profissão, estado civil e domicílio das partes; b) nome, profissão e domicílio do(s) árbitro(s) ou 

identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros, se for o caso; c) a 

matéria que será objeto da arbitragem; e d) o lugar em que será proferida a sentença arbitral. O 

artigo 11324, por sua vez, prevê alguns elementos facultativos que também podem constar no 

compromisso.  

José Antônio Fichtner e André Luís Monteiro325 explicam que parte da doutrina nacional 

frequentemente discute sobre a dispensabilidade do compromisso arbitral para a instauração do 

processo. Contudo, os autores ressaltam que “é preciso extirpar de vez da consciência jurídica 

nacional a ideia de que a cláusula compromissória representaria uma obrigação de firmar um 

compromisso arbitral”.  

A obrigação resultante da cláusula arbitral é o de instituir a arbitragem, não havendo 

entre eles qualquer relação de preliminar-definitivo, conforme José Antônio Fichtner e André 

Luís Monteiro 326lecionam: 

 

A cláusula compromissória bem elaborada dispensa a celebração do 

compromisso arbitral, razão pela qual, na pratica atual, a cláusula arbitral 

assumiu a posição de maior destaque no universo da arbitragem. (...) haja vista 

a autossuficiência da cláusula compromissória, o compromisso arbitral passa 

                                                             
322FUZETTI, Bianca Liz de Oliveira. Arbitragem - convenção arbitral: cláusula compromissória x compromisso 

arbitral. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 08 dez. 2014. Disponivel em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51210&seo=1>. Acesso em: 25 out. 2017. 
323BIAMONTI, Luigi. Arbitrato – Diritto processual civile, apud, CARMONA, Carlos Alberto, CARMONA, 

Carlos Alberto, Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. São Paulo: Malheiros, 1998, p.121. 
324Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; II 

- a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes; 

III - o prazo para apresentação da sentença arbitral; IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas 

aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes; V - a declaração da responsabilidade pelo 

pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem; e VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos 

árbitros. Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no compromisso arbitral, 

este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder 

Judiciário que seria competente para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença. 
325 FICHTNER, Jose Antonio; MONTEIRO, André Luís. Temas de Arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 

p.86. 
326FICHTNER, Jose Antonio; MONTEIRO, André Luís. Temas de Arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 

p.89. 
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a desempenhar papel secundário, já que, por força do artigo 5º da Lei, 

proceder-se-á da forma prevista nas regras escolhidas. 

 

Ratificando a autossuficiência da cláusula compromissória cheia e a consequente 

dispensa de celebração do compromisso arbitral para a instauração da arbitragem José Antônio 

Fichtner e André Luís Monteiro327 concluem que: 

 

Pode-se dizer que a arbitragem tanto pode ser instaurada pela celebração do 

compromisso arbitral quanto, simplesmente, pela presença de cláusula 

compromissória cheia, razão pela qual a ação prevista nos artigos 6º e 7º da 

Lei de Arbitragem somente será necessária se estiver diante da cláusula 

compromissória vazia, pois, nas outras duas hipóteses, faltará interesse 

processual do autor de provocar a máquina do Poder Judiciário para a 

instauração da arbitragem. 
 

Assim as partes têm a opção de incluírem em seus negócios jurídicos tanto a cláusula 

compromissória vazia ou cheia, sendo que esta última tornará o procedimento da arbitragem 

mais célere. 

Edoardo Flavio Ricci328 ensina que para compreender a função de utilidade do 

compromisso arbitral, é necessário observar seu conteúdo essencial de certificação do 

nascimento de efetivo conflito entre as partes. Enquanto na cláusula tem-se a simples previsão 

de eventuais lides, referentes a um contrato, o compromisso arbitral, por outro lado, certifica 

que determinada lide efetivamente surgiu, fixando seu objeto. Assim, o compromisso é útil na 

ausência de cláusula compromissória, para afastar o poder decisório de uma autoridade 

judiciária e reservar a jurisdição arbitral para solucionar a lide. 

Analisando as modalidades do compromisso arbitral e da cláusula Compromissória, 

Carmona329 distingue-as da seguinte forma: 

Diferentemente do compromisso arbitral, que é específico, discriminando a 

controvérsia já existe que será submetida à solução arbitral, a cláusula 

compromissória é genérica, inespecífica, fazendo submeter à solução arbitral 

os litígios que eventualmente venham a ocorrer e se originem de uma 

determinada relação jurídica. 
 

Nas lições de Cazzaro330: 

                                                             
327FICHTNER, Jose Antonio; MONTEIRO, André Luís. Temas de Arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. 

p.95. 
328RICCI, Edoardo Flavio. Lei de Arbitragem Brasileira. Oito Anos de Reflexão. Questões Polêmicas. Mariulza 

Franco (Org.). São Paulo: Revista do Tribunais, 2004, p.102. 
329CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/1996. 4. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Atlas, 2010. p. 85. 
330CAZZARO, Kleber. A arbitragem como método de solução extrajudicial de conflitos patrimoniais disponíveis 

e os princípios da boa fé, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos: mudança de cultura. In: 
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Aa diferença fundamental entre ambos os institutos encontra-se no fato de que 

na Cláusula Compromissória não há lide. É ato que ocorre antes de haver 

qualquer litígio. É preventiva. Existe apenas uma previsão de sua ocorrência 

em uma vinculação à Arbitragem se o conflito por aquele determinado fato 

ocorrer. Enquanto que no Compromisso Arbitral já há um conflito de 

interesses instaurado entre as partes. E elas, depois de ajustadas entre si, 

acordam que tudo seja solucionado por meio da arbitragem. 

 
Acerca do tema, Carreira Alvim331, com respaldo em Arredondo332, fez um interessante 

quadro comparativo-diferenciador abordando a cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral. Pela extensão e completude, merece ser citado por aqui. É o seguinte: 

 

a) observa-se que ambos os acordos são fontes do processo arbitral, origens 

concorrentes da arbitragem, enquanto, por meio deles, pode-se convencionar 

submeter a árbitros controvérsias entre as partes; b) celebrando qualquer 

destes ajustes, podem os particulares concorrer para a formação de um 

tribunal, no caso o tribunal arbitral, produzindo o enfraquecimento da 

jurisdição ordinária quanto às matérias que lhe são próprias, sendo o seu lugar 

ocupado – com a permissão da lei e concorrência da vontade das partes – pela 

jurisdição arbitral; c) ambos os pactos só se diferem porque, enquanto o 

compromisso se destina a submeter ao juízo de árbitros uma controvérsia já 

surgida entre partes, a cláusula compromissória objetiva submeter a processo 

arbitral apenas questões indeterminadas que possam surgir de uma relação 

entre as partes; d) ambas as instituições são, genericamente, convenções, que 

devemos classificar como acordos e, dentre estes, acordos constitutivos. A 

vontade das partes em ambas as figuras jurídicas se dirigem de modo paralelo, 

quanto aos interesses imediatos que as levam a acordar-se, porque elas têm 

interesses comum em submeter à arbitragem as controvérsias surgidas entre 

elas, bem assim as que posteriormente possam surgir; e) como convenções, 

estão ambas sujeitas às normas de direito privado que informam a atividade 

dos particulares e forma parte de todo um conjunto de atos que culminarão no 

processo arbitral, no qual tem lugar a função jurisdicional do Estado; daí por 

que esses pactos por sua natureza privada têm grande importância, porquanto 

constituem um caso típico de participação dos particulares, na tarefa de 

repartir justiça, que compete ao Estado; f) o compromisso, por se referir a 

questões já existentes entre as partes, dá, de imediato, origem a um juízo 

arbitral; a cláusula permanece latente até que nasçam controvérsias suscetíveis 

de serem submetidas ao conhecimento de árbitros; g) é indiferente que o 

compromisso e a cláusula compromissória contenham ou não a nomeação dos 

árbitros que se encarregarão do conhecimento da controvérsia entre as partes, 

não sendo este um fator de diferença entre as duas instituições; h) tanto o 

compromisso como a cláusula compromissória pertencem ao iter do processo 

arbitral e, como tal, são atos que podem ser complementados até se alcançar o 

fim pretendido pelas partes e previsto pela lei. Podem ser complementados, 

                                                             
REZENDE, Elcio Nacur; OLIVEIRA, Francisco Cardozo; POLI, Luciana Costa. Direito 

Civil.CONPEDI/UNICURITIBA. [recurso eletrônico] Florianópolis: FUNJAB, 2013. p. 495. 
331ALVIM, José Eduardo Carreira. Tratado geral da arbitragem interno. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. p. 

267  
332ARREDONDO, Leonardo Aravena. Naturaleza jurídica del arbitraje. Santiago do Chile: EJC, 1969. p. 115-

117. 
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por exemplo, com normas sobre faculdades que se dão aos árbitros, sobre os 

prazos a eles concedidos, ou sobre nomeação de árbitros, com a observância 

dos requisitos legais; i) o compromisso só servirá para solucionar a questão 

ou questões que, na data da sua celebração, se submetem ao juízo de árbitros; 

a cláusula, ao contrário, tem vida mais longa, pois poderá dar origem a vários 

(ou a nenhum) juízos arbitrais, tantos quantas sejam as controvérsias que 

surjam entre as partes durante a sua vigência; j) no compromisso, tem-se um 

ato totalmente independente, enquanto as partes convencionam em submeter 

tais e quais questões ao conhecimento de árbitros. A cláusula compromissória, 

ao contrário, deve guardar relação com outra fonte produtora de efeitos 

jurídicos entre as partes, que não é necessariamente um contrato. Realce-se, 

contudo, que existe por si mesma sem vínculos de acessoriedade, mas 

necessita da relação substancial, porque, caso contrário, seria nula, já que seu 

estabelecimento importaria numa renúncia ou derrogação geral da jurisdição, 

o que torna ilícito o seu objeto; l) o compromisso gera uma obrigação pura e 

simples, de submeter-se à arbitragem; a cláusula dá origem a uma obrigação 

sujeita a condição, de que se produzam no futuro controvérsias suscetíveis de 

arbitragem entre as partes. Sua força jurídica depende da existência, no futuro, 

de um êxito incerto; m) tanto a cláusula compromissória como o compromisso 

têm um efeito que lhes é comum: a exceção de arbitragem, que pode ser 

chamada também de exceção de compromisso ou exceção de cláusula 

compromissória, ou simplesmente de exceção de pacto prévio de arbitragem, 

querendo significar e representar o direito que tem uma parte que celebrou 

esse pacto, de ser julgada precisamente por um tribunal e não por outro, 

opondo a exceção em referência, se for citado ante um tribunal distinto do 

arbitral, com o objetivo de corrigir-se a citação inadequada; n) finalmente, 

ambas as instituições dão origem a processos arbitrais e, para chegar a 

constituí-los, é necessário uma série de atos, dentre os quais a relação jurídica 

partes-árbitros, em que aparecem combinadas não já as vontades das partes 

entre si, mas as das partes conjuntamente consideradas com a dos árbitros que 

aceitam desempenhar o encargo. Assim se alcança o principal objetivo dos 

pactos de arbitragem, que é, segundo a lei, a constituição de um tribunal 

arbitral que conheça das controvérsias entre as partes. 
 

Assim, restam nítidas as diferenças entre cláusula compromissória e compromisso 

arbitral. 

Em relação à sentença arbitral, as partes podem convencionar prazo específico para sua 

promulgação. No entanto, caso não haja uma expressa previsão, a regra é quesua apresentação 

seja em até seis meses contados da data da instituição da arbitragem ou da substituição do 

árbitro, conforme dispõe o artigo 23 da Lei 9.307/96. Frisa-se que a emissão da sentença é 

definitiva, não se permitindo, via de regra, nenhuma espécie de recurso. Apenas nos casos 

específicos previstos no artigo 32333 da Lei 9.307/96, tem-se a possibilidade de anulação da 

sentença arbitral através de ação anulatória específica.  

                                                             
333Art. 32. É nula a sentença arbitral se: I - for nula a convenção de arbitragem; II - emanou de quem não podia ser 

árbitro; III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; IV - for proferida fora dos limites da convenção de 

arbitragem; VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; VII - proferida 

fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e VIII - forem desrespeitados os princípios de 

que trata o art. 21, § 2º, desta Lei. 
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Quanto a executividade das sentenças arbitrais, Paulo Costa e Silva334 ensina que:  

 

Se, na execução, não está em causa a resolução de qualquer litígio – razão pela 

qual os litígios que surjam no contexto da execução não a integram, em sentido 

formal, sendo tramitados em apenso – mas tão somente o desenvolvimento 

das medidas necessárias à satisfação da obrigação exequenda, a questão radica 

na legitimidade para a prática de actos de autoridade. 
 

Desta forma, como os atos de execução implicam o exercício de poderes de autoridade 

de execução, as decisões arbitrais deverão ser executadas nos tribunais judiciais. 

 

 

3.2.4- Das vantagens e desvantagens da arbitragem 

 

Para permitir uma análise comparativa entre a arbitragem e o processo judicial 

tradicional, pode-se citar uma série de vantagens que demonstram a utilidade e eficácia do 

procedimento arbitral.  

Com efeito, sabe-se que no Brasil o fluxo judicial é lento, congestionado e caro. Na 

arbitragem, contudo, os custos são menores e o prazo para emissão de sentença é menor. 

Ademais, enquanto a arbitragem diz respeito a um procedimento confidencial e privado, o 

processo judicial é público, ressalvados os casos que correm em segredo de justiça. 

No procedimento arbitral, observa-se uma flexibilidade na escolha dos árbitros, do 

procedimento, da entidade para administrar o processo e na lei a ser aplicada, uma vez que as 

partes podem escolher árbitros especializados e efetivamente adequados ao seu conflito. O uso 

da arbitragem também tem demonstrado menor impacto na continuidade do relacionamento 

entre as partes. Além disso, na arbitragem, existe a possibilidade de escolher um local neutro 

em relação ao domicílio das partes e ao local de execução do contrato.  

O juízo arbitral encarta-se nesse contexto, porque o seu uso, a princípio, poderá evitar 

desgastes pela demora da solução dos litígios, o que muitas vezes provoca um desestímulo para 

aqueles que pretendem ter uma resposta do Judiciário. Outrossim, a razão primordial e precípua 

de sua adoção deriva do fato de que nele são abandonadas solenidades formais, lançando-se 

mão do expediente da equidade e da livre escolha da lei a ser aplicada pelo árbitro. Ademais, o 
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próprio caráter neutral da figura do árbitro que é designado, livremente, pelas partes, garantindo 

a imparcialidade e mais justiça nas decisões.335 

Dados apontam uma maior espontaneidade quanto ao cumprimento de sentença arbitral 

do que àquelas determinadas pelo juiz togado, o que de certa maneira, contribui para uma maior 

efetividade do procedimento arbitral em relação ao travado judicialmente perante o Estado-

juiz.336 

José Maria Rossani Garcez337 afirma que: 

 

As audiências arbitrais são realizadas com menos solenidade do que as 

audiências realizadas perante os juízes estatais, vigorando a sobremaneira o 

princípio da oralidade. Assim, as partes podem se dirigir ao árbitro, sem 

maiores temores ou intermediários, participando ativamente do processo e 

fazendo-se ouvir diretamente pelo seu julgador. O processo arbitral é, de certo 

modo, independente e único. A condução por entidades e árbitros privados, 

que não estão sujeitos aos expedientes e pautas de cartórios ou tribunais, faz 

da arbitragem um procedimento singular e com maior autonomia. 
 

Nas lições de Francisco José Cahali338, na maioria das vezes, a arbitragem é um 

procedimento célere, posto que a Lei n. 9.307/96 prevê expressamente no artigo 23 que a 

sentença arbitral deve ser proferida em seis meses, se outro prazo não for convencionado pelas 

partes. Esta demora maior se justificará quando, por exemplo, se tratar de litígios mais 

complexos que exijam uma arbitragem mais prolongada e adequada às exigências do caso 

concreto. 

Vale ressaltar ainda os indubitáveis benefícios que a especialização dos árbitros pode 

trazer às partes. O conhecimento técnico e específico, a intimidade com o assunto, bem como 

a experiência profissional extrajudicial com casos similares fazem do árbitro um expert para 

solução daquele conflito. Esta especialização dos árbitros se contrapõe ao conhecimento 

jurídico do juiz de direito, nomeado por sorteio, geralmente especialistas em matérias de 

natureza processual e restritas ao âmbito de direito.Com efeito, no sistema tradicional de 

jurisdição estatal, são exigidas formalidades e observância de determinados preceitos que 

acabam por dificultar e obstruir a marcha processual. Sobretudo o tempo é o principal inimigo 

                                                             
335FURTADO, Paulo; BULOS, Uadi Lammêgo. Lei da Arbitragem Comentada (Breves comentários à Lei n.9.307, 

de 23-09-1996). São Paulo: Saraiva, 1997.p.12. 
336GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2004, p.76. 
337CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.77. 
338CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.25. 
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da efetividade da tutela jurisdicional e a permanência de situações indefinidas se mostra 

angustiante e enseja a infelicidade pessoal.339 

Em síntese, José Maria Rossani Garcez340, apresenta como principais vantagens da 

arbitragem sobre o procedimento judicial as seguintes:  

 

custos menores, prazo menor para emissão da sentença, 

confidencialidade/privacidade em comparação com a publicidade do processo 

judicial; especialização efetiva dos árbitros que as partes podem escolher; 

flexibilidade (escolha pelas partes dos árbitros, das normas procedimentais, da 

entidade arbitral para administrar o processo; da lei a ser aplicada na 

arbitragem); neutralidade e justiça (possibilidade de escolha do local da 

arbitragem fora das áreas de influência do domicílio das partes ou do local da 

execução do contrato); efetividade (cumprimento espontâneo da sentença 

arbitral em percentagem muitíssimo mais elevada do que aquela encontrada 

quanto à sentença judicial); baixo impacto na continuidade do relacionamento 

comercial entre as partes. 
 

Assim, merecedestaque como principais vantagens, a celeridade, autonomia de vontade 

quanto à escolha dos árbitros, procedimento e da legislação aplicável, além do sigilo, associados 

aos nefastos efeitos da atual crise da justiça brasileira, elegem a arbitragem como meio hábil de 

pacificação social, em atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo 

existencial. 

Em que pese a arbitragem contar com diversas vantagens que tornam a solução mais 

eficiente e célere, há ainda algumas desvantagens que devem ser sopesadas. A primeira delas é 

que a lei não fez reservas de quais matérias não podem ser arbitráveis, ou daquelas que tem sua 

arbitrabilidade discutível, trazendo amplas discussões de sua aplicabilidade no direito de 

família, direito do consumidor e direito do trabalho. Outra questão é que a decisão ou sentença 

arbitral é irrecorrível, podendo ser revista ou anulada apenas nos casos expressos em lei.  

As partes podem não chegar a acordo sobre o direito material e sobre os árbitros, 

carecendo do judiciário para firmarem o compromisso arbitral. Tais desvantagens podem ser 

minimizadas pela instituição da arbitragem institucional ao invés da arbitragem ad hoc, bem 

como as partes podem dispor nas cláusulas compromissórias a possibilidade de revisão da 

decisão por um tribunal arbitral, mas isto, certamente ocasionará um aumento do custo do 

procedimento.  

                                                             
339CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 32. 
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Outra situação é que o aspecto sigiloso da arbitragem, dificultao acesso a precedentes 

para que sirvam estes de base e fundamento de outros casos similares, conforme ocorre na 

jurisprudência decorrente do processo judicial. Devem ainda de serem tecidas considerações 

sobre o custo da arbitragem, no sentido de que algumas demandas de baixo valor ou menor 

complexidade podem se tornar antieconômicas, em comparação com o processo judicial. 

Diante o exposto, entre vantagens e desvantagens, tem-se como principal escopo da 

arbitragem a pacificação social, devendo ser destacado que há mais chances plausíveis de 

posterior relacionamento das partes sem a antagonização e resistência conforme ocorre no 

processo judicial, propiciando assim um ambiente mais harmonioso e a continuidade das 

relações amistosas, situação essencial no conturbado direito de família, cuja arbitrabilidade será 

tratada de forma mais minuciosa em item próprio. 

 

 

3.2.5 Da pessoa do árbitro e sua atuação 

 

 Nas lições de Selma Maria Ferreira Lemes341: “O árbitro é um terceiro, eleito pelas 

partes, para decidir determinada controvérsia. A palavra árbitro é herança do Direito romano, 

que já regulava o instituto, denominando aquele terceiro tinha poderes de julgar, de arbiter.” 

 Sobre a diferenciação de arbitragem e arbitramento, advindos da palavra arbiter, Pedro 

Batista Martins acentua que342: 

 

inobstante derivarem do latim arbiter (juiz, luvado, jurado) no vocabulário 

jurídico, as palavras arbitramento e arbitragem contém significados diferentes, 

muito embora tenham sido utilizadas como sinônimas em nosso texto 

constitucional de 1946, bem como em outras normas legais. (...) Enquanto a 

primeira pressupõe a determinação o estimação de um valor, a segunda 

corresponde à solução pacífica de um litígio entre sujeitos do direito interno 

ou internacional. 
 

 Em síntese, conforme alega Eduardo Couture343, o arbitrador é um terceiro que intervém 

no negócio, por disposição das partes, para fixar o valor de um bem ou produto. Por sua vez o 

                                                             
341LEMES. Selma Maria Ferreira. Árbitro: princípios da independência e da imparcialidade: abordagem no direito 

inernacional, nacional e comparado. São Paulo: LTr, 2001, p.47. 
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343COUTURE. Eduardo. Vocabulário Jurídico, Buenos Aires, Depalma, 1993. p.91. 
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amicabilis compositor ou amigável compositor é o árbitro investido no poder de decidir por 

equidade, de acordo com seu real saber e entender, ou atual, como um conciliador. 

 Segundo José Emilio Nunes344,  

 

A Lei de Arbitragem confere ao árbitro a qualidade de juiz de fato e de 

direito da controvérsia submetida a arbitragem.  Em compensação, impõe a 

ele requisito prévio à indicação – a independência – e deveres no curso da 

arbitragem – imparcialidade, competência, diligência e discrição – sem se 

mencionar a necessária manutenção da independência em relação às partes 

e à controvérsia, seja aquela aferida pela inexistência de conflitos ou, ainda, 

pelo que convencionamos denominar de desconforto ético.  Pode-se dizer, 

portanto, que a arbitragem encontra na Ética um de seus principais 

fundamentos. 
 

A lei de arbitragem, em seu artigo 13, fixa dois requisitos incontornáveis para que seja 

possível o exercício da função de árbitro como sendo: primeiro, ser pessoa capaz; segundo, que 

tenha a confiança das partes. Apesar de a lei apresentar esses dois requisitos, entendemos que 

não basta ao árbitro ser pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Para participar de uma 

arbitragem e proferir sentença irrecorrível, que não carece de homologação pelo Poder 

Judiciário, o árbitro terá de ser alguém com formação jurídica elevadíssima, excelente renome 

e vasta experiência, que são os predicados de uma função estritamente jurídica e técnica, pois 

será sempre jurídica a matéria submetida a julgamento. Uma pessoa leiga, ainda que respeitável 

e renomada, não tem a aptidão indispensável à condução de um procedimento arbitral e à 

solução de seus inúmeros incidentes.345 

Para Pedro Antônio Batista Martins346: 

 

Espera-se que o árbitro seja pessoa apta a exercer suas funções e esteja 

preparado para o desenvolvimento regular do processo arbitral, sem tropeços 

ou atropelos. Exige a lei que o árbitro proceda com competência no exercício 

da jurisdição. E, no exercício da sua função jurisdicional, determina a lei, 

ademais, que o árbitro aja com diligência. Com dedicação e presteza. 
 

Sobre a natureza jurídica da atividade exercida pelo árbitro, verifica-se que a relação 

entabulada é contratual, no entanto, não se deve descurar das especificidades sobre o objeto do 

contrato, no que tange às questões jurídicas arbitráveis e não arbitráveis e dos vários modos de 

sua instituição. 

                                                             
344NUNES PINTO. José Emílio. O árbitro deve decidir. In: 
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Neste diapasão, René David347, reportando-se às origens romanas do instituto prefere 

“denominá-lo de receptum arbitrii, argumentando que é o contrato no qual o árbitro recebe a 

arbitragem, ou seja, aceita sua missão. ” Da tradução do alemão, temos o “contrato de 

arbitragem” ou “contrato de jurisdição”, pela interpretação literal do termo 

“Schiedsrichtlichtervertrag”348. E, nas lições de M. de Boisséson349, temos o “contrato de 

investidura”, sendo que deste conceito também perfilha a autora Selma Maria Ferreira 

Lemes350, erigindo a arbitragem como um contrato especial, sendo que na doutrina nacional nas 

lições de Hamilton de Moraes e Barros351, há referência à “contrato de arbitragem”. 

O árbitro é o julgador no processo arbitral. O cargo exige pessoa física e capaz, ou seja, 

o sujeito de direitos e obrigações – excluindo as pessoas jurídicas, maior de 18 anos (exclui-se 

os relativamente incapazes), que não possua enfermidades (doenças mentais) ou condições 

adversas (dependente químico) que prejudiquem sua consciência ou discernimento, conforme 

determina os artigos. 3o e 4o do Código Civil.352 

Ao tratar dos árbitros, o legislador se preocupou com a nomeação dos mesmos, devido 

a sua importância. No art.17, equipara os árbitros "no exercício de suas funções ou em razão 

delas" a funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. Assim, além de sujeitarem-

se a indenização por perdas e danos, se agirem com culpa, sujeitam-se também às penalidades 

previstas no Código Penal Brasileiro e legislação correlata. O art.18 da Lei de Arbitragem reza 

que o árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou à 

homologação pelo Poder Judiciário. 

Carlos Alberto Carmona353 levanta suas questões em relação a quem poderia ser árbitro, 

entre os analfabetos e os estrangeiros. Os primeiros, são considerados capazes pelo Código 

Civil e os documentos e laudos poderiam lhe ser lidos, não havendo, assim, impossibilidades; 

o autor destaca que essa escolha é remota, uma vez que os casos aos quais a arbitragem é 

aplicada costumam ser complexos, exigindo alto nível de conhecimento do julgador. Os 
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estrangeiros também não são impedidos de atuar como árbitro, mesmo que não compreendam 

o idioma nacional, afastando, o autor, qualquer corrente contrária. O autor ainda observa a 

impossibilidade do juiz togado desempenhar a função de árbitro, por determinação do art. 26, 

II, da Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar no 35/79). 

Não podem exercer função de árbitro, além dos magistrados, todos os outros integrantes 

do sistema jurídico estatal: os funcionários públicos, procuradores, promotores, serventuários 

da justiça354.   

Sebastião José Roque355 observa que o árbitro geralmente possui conhecimentos 

aprofundados acerca do conflito. Por exemplo, em casos nos quais o cerne do pedido é questão 

iminentemente técnica, como referente a equipamentos industriais e maquinário, o processo 

seria mais célere se o julgador fosse uma pessoa que domina o assunto. O autor complementa 

que árbitros não precisam ser advogados, pois, em determinados conflitos, dentistas, 

contadores, administradores, economistas, etc. seriam mais eficazes no desempenho da função. 

O art. 13, §6o, reza que “no desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com 

imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição”.  

Segundo Vieira356estas obrigações consistem nas seguintes condutas: 

- Imparcialidade – significa o não envolvimento do árbitro com as partes. Não 

pode ter qualquer interesse no objeto da demanda.  

- Independência – que lhe possibilite decidir sem amarras do sentir, sem 

vínculos pessoais ou econômicos, baseado somente na suas convicções 

pessoais e pela lei.  

- Competência – é possuir conhecimento especializado sobre o objeto do 

litígio, a experiência e domínio que possui da matéria.  

– empenho e esforço no sentido de desenvolver rapidamente a controvérsia, e 

em produzir uma decisão mais justa.  

- Discrição – é manter-se prudente ao manuseio e à divulgação dos atos e 

termos do processo. Manter sigilo de todo o seu conhecimento a respeito da 

arbitragem. 

 
Por imparcialidade, deve-se afastar qualidades de impedimento ou suspeição, 

garantindo que o árbitro não possua predileção por quaisquer das partes, nem interesse no objeto 

do conflito, como será melhor explicitado a seguir. Em relação à independência do julgador, 

esse deve estar objetivamente afastado de qualquer vínculo econômico, afetivo, moral e social 

com o litígio. Já a competência refere-se ao conhecimento de causa: o julgador deve ter 
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117. 
355JOSÉ ROQUE, Sebastião. Arbitragem: a solução viável. São Paulo: Editora Ícone, 2009. p. 61. 
356VIEIRA, Antônio Vicente. Arbitragem: traços característicos fundamentais da pessoa do árbitro no 

processo. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n. 2084, 16 mar. 2009. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/12465>. Acesso em: 8 nov. 2017 
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capacidade técnica ou intelectual de entender e solucionar o caso. Entende-se por diligência o 

dever do árbitro de atuar positivamente para dirimir o conflito, dedicando-se de maneira efetiva 

a essa tarefa. Por fim, o árbitro deve atuar com discrição, uma vez que o processo arbitral é, a 

princípio, sigiloso; sendo assim, melhor o árbitro ser cauteloso com os comentários que profere 

sobre atos de um processo arbitral, para que depois não lhe seja imputada responsabilidade.357 

O árbitro possui dever de revelação acerca de eventual motivo que configure 

impedimento ou suspeição, antes de aceitar a incumbência – ou durante o processo, se surgir 

fato inédito. Sua finalidade é reforçar a garantia de um processo isento de vícios subjetivos.358 

O dever de revelação deve ser visto e aplicado com razoabilidade e bom senso, se assim 

não o for poderá gerar insegurança jurídica para a arbitragem, conforme preceitua Tércio 

Sampaio Ferraz Júnior:359  

(...) retirar o dever de revela desse contexto de razoabilidade é fazer dele um 

instituto abstrato que põe qualquer candidato a árbitro em situação de 

desamparo e a arbitragem, sujeita a um processo sem controle de 

deslegitimiação por quebra da fidúcia confiança na confiança). 

 

Além do artigo 14 da Lei de Arbitragem no tocante à impugnação dos árbitros, existem 

também os artigos 144 e 145360 do CPC que tratam de impedimento e suspeição do juiz, no 

                                                             
357SILVA. Fernando Cunha. Importância da arbitragem para efetivação da justiça no Brasil. Revista Jurídica Logos 

– Ano 7, n. 7, jun. 2014 – São Paulo: Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, 2014, p.109. In: 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf, acesso em 15 

out.2017. 
358SILVA. Fernando Cunha. Importância da arbitragem para efetivação da justiça no Brasil. Revista Jurídica Logos 

– Ano 7, n. 7, jun. 2014 – São Paulo: Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus, 2014, p.1. In: 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf, acesso em 15 

out.2017. 
359FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Sobre o dever de revelar na Lei 9.307/1996. Revista Arbiragem e 

Mediação, v. 28, p. 79. 
360Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio 

como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou 

depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - 

quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge 

ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 

inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo 

ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou 

de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou 

empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação 

de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do 

escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover 

ação contra a parte ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor 

público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade 

judicante do juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3o O 

impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de 

advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que 

não intervenha diretamente no processo. Art. 145.  Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer 

das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou 

depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar 

http://imagens.devrybrasil.edu.br/wp-content/uploads/sites/90/2015/06/12180616/logos_2014.pdf
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entanto, tais hipóteses não esgotam a matéria, pois podem ainda existir outras hipóteses no 

regulamento de arbitragem. 

O art. 17 da Lei de Arbitragem equipara o árbitro ao funcionário público, no que se 

refere à legislação penal, ou seja, crimes contra a administração pública – mais especificamente 

prevaricação, concussão e corrupção passiva361.  

Logo, há previsão expressa sobre as responsabilidades civil e penal do árbitro tanto no 

§ 6º do artigo 13 pelos danos causados às partes, como no artigo 17, devendo a sentença ser 

objetada por via judicial nas formas estabelecidas nos artigos 31 e 33 da Lei de Arbitragem. 

A partir e interpretação extensiva, árbitro como vítima de delitos que só podem ser 

cometidos contra funcionários públicos, ex. corrupção ativa (vítima de suborno) e crimes contra 

a honra – calúnia, difamação, injúria – em razão da sua função.362 

 Cada um desses deveres, foi devidamente tratado por José Carlos de Magalhães363: 

Sobre o dever de imparcialidade, “impõe o dever de não proceder com tendenciosidade em 

favor de uma das partes.” Quanto à independência do árbitro,: “(...) a independência do árbitro 

não selimita aos aspectos econômicos. Pode ter outros componentes, como o acadêmico, 

religioso, social, profissional, financeiro ou de outra ordem. Cada caso deve ser examinado com 

mais profundidade a depender das circunstâncias.” Quanto ao dever de competência, este 

mesmo autor salienta que: “O dever de competência está relacionado ao tema da controvérsia. 

O árbitro pode ser renomado jurista, mas jejuno em determinada matéria que requer certa 

especialização e experiência na área, ao contrário de outro jurista, mas, versado no tema.” Sobre 

o dever de diligência: “refere-se a presteza e ao cuidado na condução do processo arbitral, com 

a tomada de decisões apropriadas e tempestivas, evitando delongas ou ausência de providências 

que lhe competem.” Já o dever de discrição, “ situa-se no âmbito da confidencialidade que cerca 

o procedimento arbitral e, mais do que isso, a conduta do árbitro, que deve estar sempre cioso 

em resguardar as partes e a controvérsia a ele submetida de qualquer divulgação dos fatos 

litigiosos.” 

 

                                                             
meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 

cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no 

julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de 

foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - 

houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta 

aceitação do arguido. 
361CARMONA. Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/1996, 2010, p.263. 
362CÂMARA. Alexandre Freitas. Arbitragem: Lei nº 9.307/96. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2002. p. 49. 
363MAGALHÃES. José Carlos de. Os deveres dos árbitros. In: 20 anos da lei da arbitragem: homenagem a Petrônio 

R. Muniz. Carlos Alberto Carmona, Slema Ferreira Lemes, Pedro Batista Martins (Coord.), 1ª ed., São Paulo: 

Atlas, 2017, p.227-29. 
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IV-  DA ARBITRAGEM NO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

4.1 Da interdisciplinaridade do direito de família 

 

O conceito de disciplinaridade pode ser entendido como:  

 

Exploração científica especializada de determinado domínio homogêneo de 

estudo, isto é, o conjunto sistemático e organizado de conhecimentos que 

apresentam características próprias nos planos do ensino, da formação, dos 

métodos, e das matérias; esta exploração consiste em fazer surgir novos 

conhecimentos que se substituem aos antigos.364 

 

De fato, “as causas de família requerem sensibilidade e conhecimentos específicos para 

ajuda às famílias, evidenciando um caráter interdisciplinar, multirreferencial, que imporá a 

participação de outros setores do conhecimento para dirimir o conflito de forma mais efetiva e 

eficaz.”365 

A interdisciplinaridade é decorrente dos tempos atuais e resultante do estágio em que e 

encontra a teoria do conhecimento científico. Para Hilton Japiassu366,  

 

constitui importante instrumento de reorganização do meio científico, a partir 

da construção de um saber que toma por empréstimo os saberes de outras 

disciplinas, integrando-os num conhecimento de um nível hierarquicamente 

superior. 

 

Uma atitude especial ante o conhecimento, que se evidencia no reconhecimento das 

competências, incompetências, possibilidades e limites da própria disciplina e de seus agentes, 

no conhecimento e na valorização suficientes das demais disciplinas e dos que a sustentam. 

Nesse sentido, torna-se fundamental haver indivíduos capacitados para a escolha da melhor 

forma e sentido da participação e, sobretudo no reconhecimento da provisoriedade das posições 

assumidas, no procedimento de questionar. Tal atitude conduzirá, evidentemente, à criação das 

expectativas de prosseguimento e abertura a novos enfoques ou aportes. E, para finalizar, a 

metodologia interdisciplinar parte de uma liberdade científica, alicerça-se no diálogo e na 

                                                             
364JAPIASSU, Hilton. In “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber”. Imago Editora Ltda. 1976, Rio deJaneiro. 

Pág. 71. 
365FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nélson. Direito das famílias, 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 

2.008, ps. 23-24. 
366JAPIASSU, Hilton. In “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber”. Imago Editora Ltda. 1976, Rio deJaneiro. 

Pág. 18. 



125 
 

colaboração, funda-se no desejo de inovar, de criar, de ir além e suscita-se na arte de pesquisar, 

não objetivando apenas a valorização técnico-produtiva ou material, mas, sobretudo, 

possibilitando um acesso humano, no qual desenvolve a capacidade criativa de transformar a 

concreta realidade mundana e histórica numa aquisição maior de educação em seu sentido lato, 

humanizante e libertador do próprio sentido de ser no mundo.367 

Paulo Nalin368, sustenta que o direito deve ser funcional e neste sentido explica: 

 

Funcionalizar, na perspectiva da Carta de 1988, significa oxigenar as bases 

(estruturas) fundamentais do Direito com elementos externos à sua própria 

ciência. Sociologia, filosofia, economia, antropologia, biologia, psicanálise, 

história e especialmente a ética, cabem, nesse prisma interdisciplinar, se 

revelando como instrumentos de análise do Direito em face de sua função, 

com o objetivo de atender às respostas da sociedade, em favor de uma ordem 

jurídica e social mais justa. É romper com a autossuficiência do direito, 

hermético em sua estrutura e tecnicismo, outrora mais preocupado com os 

aspectos formais das regras, do princípio e do instituto, que com sua eficácia 

social. Por isso, a função perseguida é a social. 
 

Atualmente, se questiona quais seriam as melhores técnicas para administração dos 

problemas de natureza familiar, uma vez que as causas de família requerem sensibilidade e 

conhecimento específico, bem como a participação de outros setores que não somente o jurídico 

para que o conflito seja resolvido de forma mais eficaz e efetiva.  

Neste diapasão, é recomendável uma abordagem interdisciplinar em relação ao conflito 

familiar, permitindo que um terceiro imparcial venha a participar da construção da solução do 

conflito. Com efeito, este terceiro deve saber transitar entre o direito e as ciências da psique 

para a facilitação do procedimento. 

Sem prejuízo de sua autonomia disciplinar, e sem perder o foco da natureza jurídica das 

relações familiares, o direito de família não mais pode ser compreendido de modo isolado sem 

o contributo de outras áreas do conhecimento que têm a família como objeto de estudo. De 

forma que há necessidade de considerar os estudos na sociologia da família, na psicologia da 

família, na psicanálise em geral, na economia da família, na demografia das famílias, na 

antropologia, na história e na ética social, na pedagogia da família, na ciência genética, na 

                                                             
367FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 11. ed. Campinas, SP: 

Papirus, 1994. p. 69-70. 
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bioética. Até porque, segundo os que pretendem uma ciência da família, a unidade de vida 

familiar somente pode ser compreendida de forma limitada pelas disciplinas isoladas.369 

Segundo Rodrigo da Cunha Pereira370:  

 

Nas relações de Direito de Família, o elo determinante é o amor, o afeto, que 

está vinculado ao desejo, ao sujeito do inconsciente (...). Consumir objetivos 

de desejos não significa satisfazer o desejo, até porque sua fisiologia é querer 

sempre mais. Daí a definição de Lacan: o desejo é desejo de desejo. A 

necessidade pode e deve ser satisfeita. A vontade, às vezes. O desejo, nunca. 

É que é impossível satisfazê-lo. Ele sempre demandará outra satisfação (...). 

A ilusão da completude nos move em direção à realização dos desejos e à 

procura de objetos que preencham o que falta em nós. O outro pode significar 

apenas um objeto da nossa ilusão, de tamponamento da incompletude. Quando 

o amor acaba, e esses restos vão parar na Justiça, o litígio judicial muitas vezes 

significa apenas uma maneira, ou uma dificuldade de não se deparar com o 

desamparo. Assim, uma demanda judicial é também um não querer deparar-

se com o real do desamparo estrutural. Essas noções trazidas pela Psicanálise 

emprestam ao campo jurídico, particularmente ao Direito de Família, uma 

ampliação e compreensão da estrutura do litígio e do fundamento dos atores e 

personagens da cena jurídica e judicial (...). Nas relações jurídicas e judiciais, 

o desejo, a vontade e a necessidade se entrelaçam, confundem-se e podem 

provocar injustiças. Por exemplo, em um pedido de pensão alimentícia, a 

discussão objetiva é entre a necessidade de quem vai receber e a possibilidade 

de quem vai pagar. Entretanto, quando a relação entre os sujeitos ali 

envolvidos está mal resolvida, a objetividade se desvirtua a partir de elementos 

e registros inconscientes. Quem paga, sempre acha que está pagando muito e 

quem recebe sempre acha que está recebendo pouco (...). Paga-se menos que 

a necessidade como se esse menos fosse uma punição pelo fim da 

conjugalidade. Vê-se aí que o desejo, o inconsciente interfere no direito, no 

“dever-ser”, ao relativizar a necessidade, ou escamotear a possibilidade, 

alterando assim o curso de uma discussão que deveria ser apenas no campo da 

objetividade. O Judiciário e os advogados tornam-se instrumentos de busca da 

realização de um desejo inconsciente, cujo processo vem travestido uma outra 

cena, que é da ordem da subjetividade. Compreender essa outra cena é não 

permitir ser instrumento de satisfação do desejo oculto (...). 
 

Desta maneira, tem-se claro que os conflitos familiares demandam uma atuação 

conjunta de profissionais da área jurídica e da área da saúde mental. Devidamente treinados e 

formados como mediadores, advogados, psicólogos e psicanalistas devem unir forças em um 

único sentido, cada qual explorando suas habilidades específicas para solução do problema.371 

                                                             
369LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.35. 
370PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2006, p.55-57. 
371LIMA, Renata Dias de Araújo. Mediação na obrigação alimentar.In: LIMA, Fernanda Maria Dias de Araújo; 

FAGUNDES, Rosane Maria Silva Vaz; PINTO, Vânia Maria Vaz Leite (Orgs.). Manual de Mediação: Teoria e 

Prática. Belo Horizonte: New Hampton Press Ltda, 2007, p.155-164. 
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Sobre a interdisciplinaridade necessária ao direito de família, Chiarini372complementa: 

 

No entanto, o que é comum de se perceber é que os casais se separam, a 

sentença é proferida, mas os casais não conseguem se separar 

emocionalmente, ocasionando assim marcas que irão aumentando cada vez 

mais, crescendo os problemas e não conseguindo solucionar os conflitos, 

assim os interesses não podem ser resolvidos e nem serem satisfatórios, , 

buscando o conhecimento de áreas como a psicanálise, a psicologia, a 

sociologia, a por isso realmente é essencial que haja a utilização de meios para 

solucionar esses conflitos antropologia e com a ajuda do Direito de Família 

poderá alcançar objetivos comuns, que utilizará para viver melhor e encontrar 

uma boa qualidade de vida das relações humanas. 
 

Neste contexto de interdisciplinaridade, o instituto da arbitragem se apresenta como uma 

solução palpável, inteligente, executável e moderna também para as questões familiares, porque 

podem envolver todos esses outros profissionais com dedicação e minúcia necessárias ao 

melhor solução do litígio. 

 

 

4.2 A arbitragem no novo Código de Processo Civil e suas implicações no direito de 

família 

 

O novo CPC trouxe grandes inovações no tocante à extrajudicialização dos litígios, ao 

inserir que a solução de conflitos deve ser primordial antes de qualquer debate. 

Neste sentido Leonardo Carneiro da Cunha373 assim explica: 

 

Há, no novo Código, uma valorização do consenso e uma preocupação em 

criar no âmbito do Judiciário um espaço não apenas de julgamento, mas de 

resolução de conflitos. Isso propicia um redimensionamento e democratização 

do próprio papel do Poder Judiciário e do modelo de prestação jurisdicional 

pretendido. O distanciamento do julgador e o formalismo típico das audiências 

judiciais, nas quais as partes apenas assistem ao desenrolar dos 

acontecimentos, falando apenas quando diretamente questionadas em um 

interrogatório com o objetivo de obter sua confissão, são substituídos pelo 

debate franco e aberto, com uma figura que pretende facilitar o diálogo: o 

mediador ou o conciliador. 
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As ações de família no novo CPC, trata-se de inovação, uma vez que no anterior não 

havia um procedimento especial genérico para estas ações. As peculiaridades desse 

procedimento revelam uma particular preocupação do legislador em relação à solução 

consensual da controvérsia. Se ela já está presente no CPC de maneira geral, havendo norma 

fundamental a respeito (art.3º, §§ 2º e 3º), nas ações de família, é redobrada.374 

No que diz respeito às ações de família, o texto normativo instrumental parece ser 

peremptório quanto à necessidade de se realizar a audiência de mediação ou conciliação, 

estabelecendo o caput do art. 695 do novo CPC que "recebida a petição inicial e, se for o 

caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu 

para comparecer à audiência de mediação e conciliação".  

Como bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves375,  

 

No procedimento comum, a audiência de conciliação e mediação pode não 

ocorrer quando ambas as partes se opuserem à sua realização. Nas ações de 

família, entretanto, o silêncio do art. 695 do Novo CPC permite a conclusão 

de que nessas ações a audiência é obrigatória, independentemente da 

vontade das partes. 
 

Nessa significativa perspectiva, o novo código previu ainda a criação de centros 

judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pelas audiências de conciliação e 

mediação (artigo 165); estabelece os princípios que informam a conciliação e a mediação 

(artigo 166); faculta ao autor da demanda revelar, já na petição inicial, a sua disposição para 

participar de audiência de conciliação ou mediação (artigo 319, inciso VII); estabelece o 

procedimento da audiência de conciliação ou de mediação (artigo 334); e recomenda, 

nascontrovérsias de família, a solução consensual, possibilitando inclusive a mediação 

extrajudicial (artigo 694).376 

Quanto ao procedimento nas ações de família, o novo CPC recomenda que todos os 

esforços sejam empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz 

dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e 

conciliação. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo, 

enquanto se submetem a medição extrajudicial ou atendimento multidisciplinar.377 
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acesso em 08. nov.2017. 
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Quanto à arbitragem o novo CPC formalizou esta via como jurisdição no direito 

brasileiro. A nova norma foi inserida no §1º do artigo 3º do Novo Código378. Como é 

conhecido e notório, este instituto já é regulamentado por lei própria, a Lei n. 9.307/96 com 

as atualizações trazidas pela Lei n.13.129/15379, mas subsidiariamente se submete as normas 

do novo CPC, a partir da data da sua entrada em vigor. Nem por isso, ao poder judiciário, 

através de seus membros, é autorizado a discussão quanto ao mérito das decisões arbitrais. 

Tratam-se de jurisdições paralelas, ambas reconhecidas constitucionalmente: a jurisdição 

estatal, que é regulada pelas normas processuais civis, e a jurisdição arbitral, que é regulada 

por lei extravagante.380 

O novo Código de Processo Civil valorizou sobremaneira a desjudicialização, ou seja, 

a utilização de mecanismos extrajudiciais para a solução de controvérsias. Conforme o seu 

art. 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Enuncia-se, em 

complemento, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos. Por fim, está expresso que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.381 

 A regra geral sobre o assunto está no artigo 313 do CPC de 2015. No inciso II do 

referido artigo, o processo pode ser suspenso por vontade das partes e esta dever ser 

consequência das disposições bilaterais que utilizem métodos de solução de controvérsias, 

observado o limite de seis meses indicado no § 4º. 

 No direito francês, a generalização dos métodos alternativos de solução de 

controvérsias é entendida como legítima concorrente dos modos jurisdicionais, o que autoriza 

a pensar no surgimento de um ramo autônomo do direito. Há o direito de impor um método 

                                                             
378Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na 

forma da lei. 
379Altera a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o 

âmbito de aplicação da arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, 

a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos 

de arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e revoga dispositivos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 

1996. 
380SANDOVAL, Ana Flávia Magno. A cláusula arbitral e as normas do novo CPC. In: Migalhas, 02 de mar. 2016. 

Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234968,21048-

A+clausula+arbitral+e+as+normas+do+novo+CPC>. Acesso em: 08 nov. 2017. 
381TARTUCE. Flávio. Da extrajudicialização do Direito de Família e das sucessões - Parte II - Da arbitragem. 

http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI246320,81042-

Da+extrajudicializacao+do+Direito+de+Familia+e+das+sucessoes+Parte+II, acesso em 23 out.2017. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234968,21048-A+clausula+arbitral+e+as+normas+do+novo+CPC
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234968,21048-A+clausula+arbitral+e+as+normas+do+novo+CPC
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234968,21048-A+clausula+arbitral+e+as+normas+do+novo+CPC
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234968,21048-A+clausula+arbitral+e+as+normas+do+novo+CPC
http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI246320,81042-Da+extrajudicializacao+do+Direito+de+Familia+e+das+sucessoes+Parte+II
http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI246320,81042-Da+extrajudicializacao+do+Direito+de+Familia+e+das+sucessoes+Parte+II
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de solução de controvérsias, portanto, que uma passagem obrigatória para a solução de 

litígios, exigindo o não recebimento de demandas judiciais que envolvam aquela questão.382 

 Nesse sentido, não parece adequado que a não realização de uma conciliação pré 

processual impeça o desenvolvimento do processo judicial ou arbitral. Em situações assim, a 

conciliação não representa economia nenhuma.383 

O novo CPC traz dispositivo que cuida também da homologação de sentença arbitral 

estrangeira. Trata-se do § 3º do art. 972, assim redigido: “§ 3º A homologação de decisão 

arbitral estrangeira ao disposto em tratado e na lei, aplicando-se, subsidiariamente, as 

disposições deste Capítulo”. A opção, aqui, é bem clara: a homologação de decisão arbitral 

estrangeira será regida, prioritariamente, pelo microssistema jurídico da arbitragem: a 

Convenção de Nova Iorque, em primeiro lugar, e a Lei nº 9.307/96, em segundo lugar. Tratado 

e lei federal, nessa ordem. Se o microssistema possuir alguma lacuna, avança-se para o Código 

de Processo Civil – e apenas nesse caso.384 

O novo CPC/2015 procurou facilitar a comunicação e o apoio de árbitros e juízes estatais 

durante o curso do processo arbitral. Na verdade, suprindo uma lacuna existente na Lei de 

Arbitragem (Lei n° 9.307/96), o CPC/2015 inova ao prever a chamada carta arbitral. Nos termos 

do art. 237, IV, do CPC/2015, será expedida carta arbitral, “para que órgão do Poder Judiciário 

pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de 

pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem 

efetivação de tutela provisória”. 

A carta arbitral, portanto, constitui um instrumento que permite ao juízo arbitral solicitar 

do juízo estatal a prática de determinados atos jurídicos que não podem ser praticados pelo 

árbitro. Pela chamada carta arbitral, o árbitro requisitará a cooperação do Poder Judiciário para 

a prática de atos. 

Note que não compete ao órgão do Poder Judiciário rever o mérito da decisão arbitral, 

para cuja efetivação se busca a sua cooperação385. Por isso o uso dos verbos “pratique” e 

“determine”. 

                                                             
382GUINCHARD. Serge et. al. Droit processuel: droit commun et droit compare du process. 3 ed. Paris: Dalloz, 

2005, p. 1026-1027. 
383GUERRERO. Luis Fernando. Os métodos de solução de controvérsias e o processo civil. São Paulo: Atlas, 

2015, Carlos Alberto Carmona (Coord.), p. 114.  
384JUNIOR. Fredie Didier. Arbitragem como atividade jurisdicional. Rev. TST, Brasília, vol. 79, no 4, out/dez 

2013. p. 81. 
385FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Cinco pontos sobre a 

arbitragem no projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, RT, 2012, n. 205, p. 

319. 
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A carta arbitral terá de preencher os requisitos previstos no § 3º do art. 260 do NCPC: 

“§ 3º A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será 

instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e da sua 

aceitação da função”. A carta arbitral é, assim, o instrumento do pedido de cooperação formal 

entre o juízo arbitral e o Poder Judiciário. 

Tavares386 aponta que a partir da lei especial da arbitragem o laudo arbitral passou a ter 

força de sentença judicial, senão vejamos: 

 

O laudo arbitral passou a ter força de sentença judicial, conforme prevê o 

artigo 31 produzindo, portanto, coisa julgada material, que só perderá a 

validade por meio da nulidade da sentença. E ainda, havendo descumprimento 

da sentença, instaura-se um processo de execução por meio do Poder 

Judiciário, o mesmo que ocorre com o descumprimento de sentença judicial 

proferida por juízo estatal, onde a parte autora deverá requerer o seu 

cumprimento por meio de ação de execução perante o juízo. 
 

Assim, no novo CPC, o laudo ou sentença arbitral é um título executivo judicial, 

devendo a execução seguir as regras do procedimento comum, no que tange ao cumprimento 

de sentença. Logo, uma vez não ocorrendo pagamento voluntário da obrigação no prazo 

legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, § 1º). Ou seja, com o NCPC, se não houver o pagamento 

no prazo legal, incidirá não apenas multa no valor de 10% da condenação, mas serão, 

igualmente, devidos honorários advocatícios fixados de pronto em 10% do valor da 

condenação. Tais regras serão aplicáveis, também, na execução da sentença arbitral.387 

Por fim, o Código uniu na mesma peça a decretação da nulidade de sentença à 

impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme a reforma do § 3º do Art. 1075 do NCPC 

que ficou assim: “A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida 

na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos Arts. 539 e seguintes do Código 

de Processo Civil se houver execução judicial”. 

Também de conformidade com o disposto no artigo 485, inciso VII, do Código de 

Processo Civil de 2015, o juiz não resolverá o mérito na situação em que for acolhida a arguição 

“de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua 

                                                             
386TAVARES, Paulo Vitor de Sousa. Arbitragem no Brasil. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n. 121, fev 

2014. Disponível em: <http://www.ambito-

jurídico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14424>. Acesso em 08 nov.2017. 
387NETO. João Luiz Lessa.Execução de sentença arbitral e a multa do artigo 475-J do CPC de 1973 e o disposto no 

artigo 520, § 1º do novo CPC. In: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231347,21048-

Execucao+de+sentenca+arbitral+e+a+multa+do+artigo+475J+do+CPC+de+1973, acesso em 08 nov. 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10678933/artigo-539-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14424
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14424
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231347,21048-Execucao+de+sentenca+arbitral+e+a+multa+do+artigo+475J+do+CPC+de+1973
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231347,21048-Execucao+de+sentenca+arbitral+e+a+multa+do+artigo+475J+do+CPC+de+1973
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competência”. A convenção, pois, sob a legislação especial, continua sendo classificada como 

um pressuposto negativo de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo-se o 

processo sem julgamento do mérito. 

Em síntese, podemos destacar as seguintes alterações no novo CPC sobre a arbitragem: 

a) previsão do segredo de justiça em todos os procedimentos judiciais relacionados à 

arbitragem, inclusive no cumprimento forçado de sentença arbitral, desde que tenha sido 

estipulada a confidencialidade no procedimento arbitral (art. 189, IV); b) disciplina da carta 

arbitral, a fim de que órgão do poder judiciário pratique de ato objeto de pedido de cooperação 

judiciária formulado pelos árbitros, como a condução coercitiva de testemunhas ou a busca e 

apreensão de documentos (art. 237, IV); c) uniformização do regime jurídico da convenção de 

arbitragem, passando a haver previsão expressa, tanto para a convenção de arbitragem, como 

para a cláusula compromissória, de que tais matérias não podem ser conhecidas de ofício pelo 

juiz (art. 337, § 5º); d) previsão de que o processo judicial deve ser extinto, sem resolução de 

mérito, não apenas quando o juiz considerar presente a convenção de arbitragem alegada pelo 

réu em contestação, mas também na hipótese em que o juízo arbitral já reconheceu sua 

competência (art. 485, VII). Trata-se de decorrência do princípio da competência-

competência,  contemplado pelo art. 8º, parágrafo único da Lei nº 9.307/1996, segundo o qual 

incumbe ao árbitro apreciar sua própria competência; e) previsão de interposição imediata de 

agravo de instrumento contra a decisão que rejeitar a alegação de convenção de arbitragem (art. 

1.015, III); e, e) alteração da Lei nº 9.307/1996, para prever de forma expressa a impugnação 

(em vez dos antigos embargos de devedor, anteriores à Lei nº 11.232/2005, que reformou a 

execução dos títulos judiciais) como via adequada para o executado questionar o cumprimento 

forçado da sentença arbitral (art. 1.061). f) possibilidade de intervenção do judiciário em 

matéria de tutelas de urgência.388 

A utilização de meios alternativos para solução dos conflitos familiares, assim, mostra-

se significativa e amplamente desejável, devendo tornar-se um hábito para os operadores do 

direito no intuito principal de desarmarem seus clientes/gladiadores para que o fim a pacificação 

dos ex-componentes de um lar desfeito seja sempre o melhor possível, irradiando bons sinais 

para a prole eventualmente existente.389 

                                                             
388ROQUE. Andre Vasconcelos. Arbitragem e o novo cpc: um jogo em dois tempos (e uma prorrogação). In: 

https://jota.info/colunas/novo-cpc/arbitragem-e-o-novo-cpc-um-jogo-em-dois-tempos-e-uma-prorrogacao-

25012016, acesso em 08. nov. 2017. 
389MARQUES, Roberto Lins. Considerações sobre um desconhecido Direito de Família e as dificuldades do 

advogado familiarista. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n. 2341, 28 nov. 2009. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/13927>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

https://jota.info/colunas/novo-cpc/arbitragem-e-o-novo-cpc-um-jogo-em-dois-tempos-e-uma-prorrogacao-25012016
https://jota.info/colunas/novo-cpc/arbitragem-e-o-novo-cpc-um-jogo-em-dois-tempos-e-uma-prorrogacao-25012016
https://jus.com.br/artigos/13927/consideracoes-sobre-um-desconhecido-direito-de-familia-e-as-dificuldades-do-advogado-familiarista
https://jus.com.br/artigos/13927/consideracoes-sobre-um-desconhecido-direito-de-familia-e-as-dificuldades-do-advogado-familiarista
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/11/28
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/11/28
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009/11
https://jus.com.br/revista/edicoes/2009
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4.3 A jurisprudência pátria sobre o uso da arbitragem 

Embora ainda de modo tímido, o Poder Judiciário brasileiro via, passo a passo, melhor 

compreendendo os benefícios possíveis da utilização da arbitragem para as questões 

envolvendo controvérsias de direito de família, seja por auxiliar na diminuição do crescente 

número de processos que aguardam por julgamento por muito tempo, seja por melhor atender 

os interesses dos jurisdicionados. Não é outro o sentido da decisão que adiante se expõe, do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:  

 
Arbitragem. Determinação pelo árbitro de realização de perícia contábil na 

empresa do recorrente. Possibilidade, Partes que elegeram o tribunal Arbitral 

de São Paulo para solução do litígio que versa sobre a revisão de partilha de 

bens em separação judicial. A instituição da arbitragem deve ser respeitada 

pela jurisdição estatal como qualquer convenção privada. Evidente que não se 

afasta do controle do Poder Judiciário a apreciação da regularidade do 

processo de arbitragem, que como todo ato jurídico está sujeito a ser 

invalidado. Providencia requerida que deverá ser postulada no órgão perante 

o qual se processa a arbitragem. Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP, 

Agin501512-4/4-00, j.30.05.2007, rel. Des.\z Trujillo). 
 

Isto posto, percebe a importância de utilizar a arbitragem nos assuntos de partilha de 

bens, divórcio, dissolução de união estável, nas relações homo afetivas, pois tamanha é a 

credibilidade, celeridade, eficácia do presente. 

A propósito, seguindo parcialmente essa linha de interpretação, recente aresto do 

Tribunal catarinense considerou que “em conformidade com o disposto no art. 1º da Lei n. 

9.307/96, a arbitragem pode ser utilizada exclusivamente para resolver litígios relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis, de forma que resta afastada, regra geral, sua aplicação sem 

relação às lides envolvendo direito de família” (TJSC, Apelação cível n. 2015.068323-3, 

Balneário Camboriú, Quinta Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, julgado 

em 22/03/2016, DJSC 08/04/2016, p. 233).  

O STJ se posicionou no sentido de permitir que o tribunal arbitral utilize de cooperação 

judicial para obtenção de medida cautelar, antes mesmo do atual Código de Processo Civil e 

das alterações havidas na Lei de arbitragem recentemente: 

  

PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE 

CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN 

MORA E O FUMUS BONI IURIS. ARBITRAGEM. JUÍZO ARBITRAL 

NAO CONSTITUÍDO. MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA. 

LIMITES.1. A jurisprudência deste Tribunal vem admitindo, em hipóteses 

excepcionais, o manejo da medida cautelar originária para fins de se atribuir 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11292024/artigo-1-da-lei-n-9307-de-23-de-setembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103445/lei-de-arbitragem-lei-9307-96
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efeito suspensivo a recurso especial; para tanto, porém, é necessária a 

demonstração dopericulum in mora e a caracterização do fumus boni iuris . 

2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte 

se socorra do Poder Judiciário, por intermédio de medida de natureza 

cautelar, para assegurar o resultado útil da arbitragem.3. Superadas as 

circunstâncias temporárias que justificavam a intervenção contingencial do 

Poder Judiciário e considerando que a celebração do compromisso arbitral 

implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, os autos devem ser 

prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este assuma o 

processamento da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela 

conferida, mantendo, alterando ou revogando a respectiva decisão. 4. Em 

situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido de se 

manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de 

competência, submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas 

essa competência é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a 

análise do pedido liminar.390Diante do exposto, CONHEÇO do conflito e 

                                                             
390A propósito: PROCESSO CIVIL. ARBITRAGEM. NATUREZA JURISDICIONAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA FRENTE A JUÍZO ESTATAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE 

ARROLAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. 1. A atividade desenvolvida no âmbito da 

arbitragem tem natureza jurisdicional, sendo possível a existência de conflito de competência entre juízo estatal 

e câmara arbitral. 2. O direito processual deve, na máxima medida possível, estar a serviço do direito material, 

como um instrumento para a realização daquele. Não se pode, assim, interpretar uma regra processual de modo 

a gerar uma situação de impasse, subtraindo da parte meios de se insurgir contra uma situação que repute injusta. 

3. A medida cautelar de arrolamento possui, entre os seus requisitos, a demonstração do direito aos bens e dos 

fatos em que se funda o receio de extravio ou de dissipação destes, os quais não demandam cognição apenas 

sobre o risco de redução patrimonial do devedor, mas também um juízo de valor ligado ao mérito da controvérsia 

principal, circunstância que, aliada ao fortalecimento da arbitragem que vem sendo levado a efeito desde a 

promulgação da Lei nº 9.307/96, exige que se preserve a autoridade do árbitro como juiz de fato e de direito, 

evitando-se, ainda, a prolação de decisões conflitantes. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do 

Tribuna Arbitral. (CC n. 111.230/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 8/5/2013, DJe 3/4/2014.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA POSITIVO. JUÍZO ARBITRAL E JUÍZO 

ESTATAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. CONTRATO DE FRANQUIA, COM 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. JUÍZO ESTATAL QUE DETERMINA, NO BOJO DE 

AÇÃO JUDICIAL, A EXCLUSÃO/EXTINÇÃO DE PROCEDIMENTO ARBITRAL ANTERIORMENTE 

INSTAURADO PARA O DESLINDE DE CONTROVÉRSIA ADVINDA DO MESMO CONTRATO 

(ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES SIGNATÁRIAS, COM DISCUSSÃO SE HOUVE OU NÃO 

CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DE TERCEIRO FRANQUEADO). CONFLITO CONHECIDO 

PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. 1. De acordo com o atual posicionamento 

sufragado pela Segunda Seção desta Corte de Justiça, compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito 

de competência entre Juízo arbitral e órgão jurisdicional estatal, partindo-se, naturalmente, do pressuposto de 

que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional. 1.1 O conflito positivo de 

competência afigura-se caracterizado, não apenas quando dois ou mais Juízos, de esferas diversas, declaram-se 

simultaneamente competentes para julgar a mesma causa, mas também quando, sobre o mesmo objeto, duas ou 

mais autoridades judiciárias tecem deliberações excludentes entre si. 2. O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial 

de Belém/PA, a despeito da existência de cláusula compromissória arbitral inserta no contrato de franquia 

estabelecido entre Partout Administração e To Be kids, a vincular, no mínimo, as partes signatárias (pairando, 

é certo, controvérsia sobre a ocorrência de cessão de posição contratual por parte de Toys), entendeu, 

diversamente do Juízo arbitral, pela não instauração da competência do Juízo arbitral, inclusive com a 

determinação de extinção do feito ali iniciado. 3. Tem-se por configurado o conflito positivo de competência, 

na medida em que, sobre o mesmo objeto (no caso, a definição acerca da instauração da competência do Juízo 

arbitral), dois ou mais Juízos, de esferas distintas, tecem deliberações excludentes entre si, a considerar que, por 

lei, a questão deve ser precedentemente decidida por um deles (no caso, o Juízo arbitral). 4. É de se reconhecer 

a inobservância do art. 8º da Lei n. 9.307/1996, que confere ao Juízo arbitral a medida de competência mínima, 

veiculada no Princípio da Komptenz Komptenz, cabendo-lhe, assim, deliberar sobre a sua competência, 

precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões relativas 

à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 

compromissória. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo arbitral. (CC n. 146.939/PA, Relator 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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DEFIRO A LIMINAR pleiteada, a fim de determinar a suspensão da 

execução de título extrajudicial de n. 1064257-86.2015.8.26.0100 até o 

julgamento definitivo deste incidente. Oficie-se aos Juízos suscitados, com 

urgência, comunicando o teor da liminar e solicitando informações. Nos 

                                                             
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 30/11/2016.) No 

caso, encontram-se presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que autoriza a 

concessão da liminar. Com efeito, segundo uma análise perfunctória dos autos, a única possível neste momento, 

o conflito está caracterizado ante a relação de prejudicialidade existente entre o procedimento arbitral, de caráter 

cognitivo, e o processo estatal executivo, o qual poderá inviabilizar a eficácia da arbitragem. Nesse contexto, o 

STJ reconheceu a existência de conflito de competência entre demandas cognoscível e executiva referentes ao 

mesmo título diante da conexão por prejudicialidade havida entre elas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. Dispõe a lei processual, 

como regra geral que é título executivo extrajudicial a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

Estado, Distrito Federal, Território e Município, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei (art. 585, 

VI do CPC). Acrescenta, por oportuno que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título 

executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. (§ 1º, do 585, VI do CPC). A finalidade da regra é 

não impedir a execução calcada em título da dívida líquida e certa pelo simples fato da propositura da ação de 

cognição, cujo escopo temerário pode ser o de obstar o processo satisfativo desmoralizando a força executória 

do título executivo. À luz do preceito e na sua exegese teleológica colhe-se que, a recíproca não é verdadeira; 

vale dizer: proposta a execução torna-se despicienda e portanto falece interesse de agir na propositura de ação 

declaratória porquanto os embargos cumprem os desígnios de eventual ação autônoma. Conciliando-se os 

preceitos tem-se que, precedendo a ação anulatória, a execução, aquela passa a exercer perante esta inegável 

influência prejudicial a recomendar o simultaneus processus, posto conexas pela prejudicialidade, forma 

expressiva de conexão a recomendar a reunião das ações como expediente apto a evitar decisões inconciliáveis. 

O juízo único é o que guarda a mais significativa competência funcional para verificar a verossimilhança do 

alegado na ação de conhecimento e permitir prossiga o processo satisfativo ou se suspenda o mesmo. Refoge a 

razoabilidade permitir que a ação anulatória do débito caminhe isoladamente da execução calcada na obrigação 

que se quer nulificar, por isso que, exitosa a ação de conhecimento, o seu resultado pode frustrar-se diante de 

execução já ultimada. Reunião das ações no juízo suscitante da execução fiscal, competente para o julgamento 

de ambos os feitos. Precedentes do E. STJ, muito embora nalguns casos somente se admita a conexão quando 

opostos embargos na execução e depositada a importância discutida. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo Federal da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do 

Sul. (CC n. 31.963/RS, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2002, DJ 5/8/2002, p. 190.) O perigo na demora decorre do risco 

de serem praticados atos de constrição patrimonial capazes de interferir na atividade empresarial, além de ser 

possível a alteração do título que esta sendo executado judicialmente, que poderá ser ineficaz caso haja o 

exaurimento da execução proposta na justiça estatal. O fumus boni iuris, por sua vez, também se mostra 

configurado, uma vez que a pretensão encontra amparo na jurisprudência do STJ, no sentido de ser possível a 

suspensão do feito executivo até o desfecho da ação de conhecimento conexa, conforme julgados a seguir 

relacionados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL E AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO 

PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Caso em que o Tribunal de origem concluiu que os documentos que 

instruíram o recurso evidenciam a necessidade de suspensão da execução, tendo em vista que a assinatura de 

um dos agravados, que está sendo objeto de perícia nos autos da anulatória, consta do próprio título executivo. 

2. O Superior Tribunal de Justiça considera "possível a suspensão do processo executivo em virtude da conexão 

existente entre este e o processo de anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e 

causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a 

ser reduzido ou quiçá extinto" (REsp n. 1.118.595/MT, Rel. O Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 19/11/2013, DJe 6/12/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

680.048/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/6/2016, 

DJe 22/6/2016.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. ANTERIOR AÇÃO 

REVISIONAL DO DÉBITO EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM SEDE EXECUTIVA. 

SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO CONDICIONADA À GARANTIA DO JUÍZO. (...) 4. É possível a 

suspensão do processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de anulação ou revisão 

da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado 

procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto. Precedentes. (...)  6. 

Recurso especial não provido. (REsp 1.118.595/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 6/12/2013). 
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termos do art. 189, IV, do CPC/2015, recebo o presente conflito de 

competência em segredo de justiça, determinando às suscitantes que 

apresentem, em 5 (cinco) dias, a documentação necessária à comprovação 

da cláusula de confidencialidade. Após, abra-se vista à Subprocuradoria-

Geral da República, para parecer. (STJ - AgRg na MC: 19226 MS 

2012/0080171-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de 

Julgamento: 21/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 29/06/2012). 

 

Sobre conflito de competência, tendo as partes realizado cláusula compromissória em 

matéria comercial, a via judicial respeitou a via arbitral, sendo colacionado no julgamento 

proveniente da apelação de número 2017/0254922-1, em outubro do corrente ano, vários 

julgados neste sentido: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 154.752 - SP (2017/0254922-1) 

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA SUSCITANTE 

: INGRESSO FÁCIL PRÉ-VENDA E VENDA DE INGRESSOS LTDA 

SUSCITANTE : BWA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO FEUZ - SP133505 NANCY PINTO 

MARTINS - SP222598 CECILIA MARIAN DE BARROS 

BARTHOLOMEU - SP0319728 SUSCITADO : CENTRO DE 

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL 

CANADÁ SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DO 

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP INTERES. : 

GALVAO ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MOREIRA VALENTIM - 

SP231500 RODRIGO MORENO PAZ BARRETO - SP215912 DECISÃO 

Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar, em que são 

suscitantes a INGRESSO FÁCIL PRÉ-VENDA E VENDA DE 

INGRESSOS LTDA. e BWA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA., e suscitados o CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA 

CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL CANADÁ e o JUÍZO DE DIREITO 

DA 7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - SÃO 

PAULO - SP. As suscitantes informam que firmaram contrato de compra e 

venda de ações com a interessada GALVÃO ENGENHRAIA S.A. - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o qual estipulou o procedimento de 

arbitragem para resolver litígios relacionados a qualquer aspecto do contrato 

(e-STJ fls. 2/3). Aduzem que (e-STJ fls. 3/4): O procedimento de arbitragem 

foi proposto em 22/01/16 e está avançado, com termo de compromisso 

arbitral, manifestação das partes e demais atos processuais, conforme se 

verifica no Termo de Arbitragem (doc. 2), na Certidão de Objeto e Pé (doc. 

3) e na Ordem Processual n. 15 (doc. 4). A Galvão Engenharia iniciou 

procedimento de execução de título extrajudicial 1064257-

86.2015.8.26.0100 (doc. 5) perante a 6ª Vara Cível do Foro Central Cível, 

mas em 20/06/16 o Magistrado se considerou incompetente (doc. 6) e os 

autos foram direcionados para a 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo 

Amaro. A arbitragem instada glosa o contrato e todas as suas obrigações, 

apurando os atos e omissões da Galvão Engenharia não realizados no 

contrato, o que torna a execução proposta ilíquida e incerta. Desta forma, 

tendo as partes celebrado cláusula compromissória e considerando-se o 

início do procedimento arbitral para validação das obrigações contratuais, 

inclusive de pagamento, o M. Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Regional de 

Santo Amaro - SP se torna incompetente para a prática de atos 
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expropriatórios e satisfativos na execução de título extrajudicial 1064257-

86.2015.8.26.0100 até o julgamento final da arbitragem, onde se discute a 

exigibilidade do contrato. Discorrem sobre a possibilidade de haver conflito 

de competência entre o juízo estadual e o órgão arbitral, aduzindo que "não 

se questiona que a execução devesse ser realizada na arbitragem e sim que 

o contrato glosado em arbitragem não pode ser executado até o final da 

mesma, pois se trata de título que não goza da liquidez e certeza"(e-STJ fl. 

4). Postulam, em caráter liminar, o sobrestamento da execução de título 

extrajudicial, além do recebimento do conflito sob segredo de justiça. E, no 

mérito, a manutenção do sobrestamento até a conclusão do procedimento 

arbitral (e-STJ fl. 10). É o relatório. Decido. Inicialmente, a jurisprudência 

desta Corte Superior consolidou-se no sentido de haver conflito de 

competência entre órgão judicial do Estado e órgão arbitral, pois ambos 

exercem jurisdição. Diante do exposto, CONHEÇO do conflito e DEFIRO 

A LIMINAR pleiteada, a fim de determinar a suspensão da execução de 

título extrajudicial de n. 1064257-86.2015.8.26.0100 até o julgamento 

definitivo deste incidente. Oficie-se aos Juízos suscitados, com urgência, 

comunicando o teor da liminar e solicitando informações. Nos termos do art. 

189, IV, do CPC/2015, recebo o presente conflito de competência em 

segredo de justiça, determinando às suscitantes que apresentem, em 5 (cinco) 

dias, a documentação necessária à comprovação da cláusula de 

confidencialidade. Após, abra-se vista à Subprocuradoria-Geral da 

República, para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 02 de 

outubro de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator(STJ - 

CC: 154752 SP 2017/0254922-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Publicação: DJ 05/10/2017). 
 

Todavia, em matéria de direito de família, a maioria da jurisprudência brasileira ainda 

não aceita o instituto da arbitragem, senão vejamos: 

Em conformidade com o disposto no art. 1º da lei 9.307/96, a arbitragem 

pode ser utilizada exclusivamente para resolver litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis, de forma que resta afastada, regra geral, sua 

aplicação sem relação às lides envolvendo Direito de Família" (TJ/SC, 

Apelação cível 2015.068323-3, Balneário Camboriú, Quinta Câmara de 

Direito Civil, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, julgado em 22/3/2016, DJSC 

8/4/2016, p. 233). 

 

Infelizmente essa é a jurisprudência majoritária no que tange ao uso da arbitragem no 

direito de família, mas, não retrata a realidade do anseio da sociedade por uma justiça mais 

célere e justa, pugnando por uma alteração legislativa no sentido de albergar os direitos 

indisponíveis transigíveis existentes na seara familiarista, com fixação clara de seus limites e 

possibilidades. 

 

 

4.4- A solução extrajudiciais de conflitos no direito de família no direito comparado 
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Importante consignar que as questões envolvendo a submissão à esfera judicial das 

questões de família, em cada país decorre das concepções relacionadas a cada povo. Nesse 

contexto, a grande maioria dos países questões relacionadas ao direito de família são de 

competência da esfera civil, e constituem questões que devem, de alguma forma, ser 

acompanhada pelo Estado por meio de suas instituições, no que se inclui a solução judicial dos 

conflitos. 

 

4.4.1 Japão 

 

Há no país oriental massiva adoção da mediação e da arbitragem para a resolução dos 

conflitos na esfera familiar, sendo que a busca pelo poder judiciário se restringe às hipóteses de 

total ausência de convergência de vontades.  

Sobre o tema, segue a lição de Cláudia Lima Marques391:  

 

Perante a cultura japonesa, de resolver de forma interna e discreta os 

problemas familiares (FROMONT, 1994, p. 134-135), não é de espantar que 

existam no país duas “formas” privadas consensuais ou mediadas de 

dissolução do casamento, sem qualquer presença do Estado no que se refere à 

declaração de vontade, que é apenas comunicada por meio do registro a 

posteriori no cadastro administrativo do prefeito ou do distrito ou vila rural 

(Arts. 1 e 16 do Kosekihô). Efetivamente, o Código Civil Japonês (Kasai 

Geppô) prevê, do Art. 763 ao Art. 768, essas formas de divórcio consensual, 

seja por aceitação simples de uma das partes da “declaração de divórcio” pelo 

outro (art. 765), seja por mediação por terceiro, em casos mais complexos, 

seja mediação voluntária ou obrigatória (que Nishitani denomina 

Schlichtungs- und Zwangschlichtungsscheidung) (NISHITANI, 2002, p. 50). 

O divórcio judicial, com auxílio do juiz, está previsto nos Arts. 770 a 791 e é 

efetuado perante o Tribunal de família. O Art. 819 do Código civil japonês 

estabelece as regras sobre guarda de menores e registro no cadastro de família 

(MARUTSCHKE, 1999, p. 2 et seq.). (...) Assim, em 1999, 91,46% dos 

divórcios realizados no Japão foram divórcios “privados”, extrajudiciais 

conforme determina o § 764 c/c § 739 do Código Civil Japonês (Kasai 

Geppô); 7,73% dos divórcios ocorreram por arbitragem/mediação e somente 

0,81% por decisões judiciais stricto sensu. Em seu texto de 2002, Nishitani 

(2002, p. 49) adiciona ainda mais dados, informando que, em 1997 e 1998, 

90,93% dos divórcios no Japão eram privados, somente 8,24% ocorreram por 

mediação voluntária e 0,4% por mediação imposta e 0,80% apenas eram 

divórcios judiciais.  

 
No sistema jurídico japonês a ideia de conciliação tem papel principal, promover uma 

demanda judicial, aos olhos dos japoneses é um comportamento censurável, uma vez que há a 

                                                             
391MARQUES, Cláudia Lima. O direito internacional privado solucionando conflitos de cultura: os divórcios no 

Japão e seu reconhecimento no Brasil. Revista de informação legislativa. Brasília, v. 1, n. 162, p. 91-113, abr./jun. 

2004. P. 95. 



139 
 

previsão de diversos tipos de conciliação prévia à submissão ao judiciário, seguidas pela 

participação de mediadores das mais diversas espécies. Caso não seja possível a solução, a 

demanda se iniciará junto ao tribunal, sendo dever do juiz, expresso no respectivo Código de 

Processo Civil, levar as partes a transigir, de modo a obter uma decisão em que as partes estejam 

de acordo. Em que pese questões de família serem obrigatoriamente levadas ao conhecimento 

dos tribunais, a conciliação será sempre a primeira tentativa do juiz392. 

A solução privada dos conflitos faz parte da natureza cultural dos jurisdicionados 

japoneses, transformando, pela necessidade e pelo uso, os instrumentos jurisdicionais para a 

contemplação dessas características culturais, inclusive a arbitragem.  

 

4.4.2 Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, dada a divergência legislativa entre seus diversos estados, a 

utilização da mediação é bastante comum, no entanto no estado de Nova Jersey, com a adoção 

de uma versão modificada do Uniform Arbitration Act  de 2000 (NJSA 2ª: 23B-1S), em vigor 

desde 2003, a arbitragem, nos termos concebidos para discussão de direitos patrimoniais, 

também é aplicável em direito de família, sendo inclusive atribuída força executiva à sentença 

arbitral pela Suprema Corte de Nova Jersey393, apesar de existirem opiniões divergentes que 

indicam a inarbitrabilidade de questões familiares envolvendo guarda e direitos de menores394. 

Nos Estados Unidos a arbitragem é largamente utilizada. Neste aspecto, Sandra Regina 

Vilela, citada por Francisco Cahali395, assevera:  

 

“Nos EUA a arbitragem pode ser instituída em questões que envolvam direito disponível e é 

utilizada em larga escala nas separações e divórcio. A razão do grande crescimento da utilização 

da arbitragem nos EUA reside no fato de que neste país existe um grande número de câmaras 

arbitrais especializadas em direito de família, o que leva ao término do conflito com mais 

celeridade que as vias judiciais, com uma boa qualidade de decisões.” 
 

                                                             
392DAVID, René; JAUFFRET-SPINOSI, Camille.Les grands systèmes de droit contemporains. Paris: Dalloz, 

2002, p.434-435. 
393Conforme recomendação do Comitê da Suprema Corte de Nova Jersey sobre práticas processuais 

familiares.   Disponível em: http://www.judiciary.state.nj.us/reports2011/family.pdf. Acesso em 13.12.2017. 
394WALKER, George K., Arbitrating Family Law Cases by Agreement. Journal of the American Academy of 

Matrimonial Lawyers, v. 18, 2003, p. 429. 
395VILELA, Sandra Regina. Meios Alternativos de Resolução de Conflitos – Arbitragem, Mediação e Juizado 

Especial. Disponível em: http://www.pailegal.net/textoimprime.asp?rvTextoId=1093996109 Acesso:  30. 

out.2017, p. 06.  

http://www.judiciary.state.nj.us/reports2011/family.pdf
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A larga utilização da arbitragem em matéria de direito de família impulsionou a 

produção pela American Academy of Matrimonial Lawyers396, em março de 2005, de uma lei 

modelo a respeito do tema, com a seguinte justificativa:  

 

On March 12, 2005 the American Academy of Matrimonial Lawyers Board of 

Governors adopted a Model Family Law Arbitration Act based on the Revised 

Uniform Arbitration Act (RUAA), as recommended by its 2004 Arbitration 

Committee. The Committee had also examined the Proposed Model Marital 

Arbitration Act, the Uniform Arbitration Act (UAA) and legislation in 

jurisdictions that allow family law arbitration in making its recommendation. 

The AAML, in adopting the Arbitration Committee report, also recommends 

model forms and rules, largely based on the American Arbitration Association 

(AAA) commercial arbitration rules, perhaps the most widely used arbitration 

rules in the United States. The AAA international commercial arbitration 

rules, the AAA Separation Agreement rules, the National Association of 

Securities Dealers rules, and the AAML Matrimonial Arbitration Rules also 

suggested ideas for rules. The Model Act is not intended to amend substantive 

law. It offers an additional procedure for resolving family law issues besides, 

e.g., litigation, settlement, mediation, collaborative procedures or other 

alternative dispute resolution (ADR) techniques. Once parties sign an 

agreement to arbitrate, they must carry out its terms in accordance with 

arbitration legislation and forms and rules they select. The Model Act and its 

rules also provide for other ADR methods if parties contract for them.397 
 

Importante observar que por possuir uma organização federativa na qual a 

independência dos estados é relevante, encontram-se nos Estados Unidos diversas formas de 

tratamento da questão, com a evidente tendência de possibilitar a arbitragem nos conflitos de 

direito de família de maneira ampla.  

No estado de Indiana, por exemplo, conforme dispõe o Indiana Code no Título 34, artigo 

57, Seção 5, Capítulo 2, a matéria arbitrável é a mais ampla possível, incluindo pensão 

                                                             
396Disponível em http://www.aaml.org/library/publications/21215/model-family-law-arbitrationact/model-

family-law-arbitration-act-1-10, acesso em out.2017. 
397Tradução: Em 12 de Março de 2005, a Academia Americana de Advogados Matrimoniais Conselho de 

Governadores aprovou um Modelo Direito de Família Lei de Arbitragem baseada na Revista Uniform Arbitration 

Act (RUAA), como recomendado pelo seu Comité de Arbitragem de 2004. A Comissão também examinou a 

Proposta Lei Modelo civil Arbitragem, a Lei de Arbitragem Uniforme (SAU) e legislação em jurisdições que 

permitem arbitragem direito da família em fazer a sua recomendação. A AAML, ao adoptar o relatório do Comité 

de Arbitragem, também recomenda modelos de formulários e regras, em grande parte com base na Associação 

Americana de Arbitragem (AAA) regras de arbitragem comercial, talvez as regras de arbitragem mais amplamente 

utilizados nos Estados Unidos. As regras de arbitragem AAA internacionais comerciais, as normas do Acordo 

AAA separação, a Associação Nacional de regras de valores mobiliários, e as regras de arbitragem AAML 

Matrimonial também sugeriu ideias para regras. A Lei Modelo não se destina a alterar a lei substantiva. Ela oferece 

um procedimento adicional para a resolução de questões de direito de família, além disso, por exemplo, litígios, a 

liquidação, a mediação, procedimentos colaborativos ou outras técnicas de resolução alternativa de litígios (ADR). 

Uma vez que as partes assinam um acordo para arbitrar, eles devem realizar seus termos de acordo com a legislação 

de arbitragem e as formas e regras que selecionarem. A Lei Modelo e suas regras prevêem também outros métodos 

ADR se houver no contrato sobre procedimentos colaborativos ou outras técnicas de resolução alternativa disputa 

(ADR). 

http://www.aaml.org/library/publications/21215/model-family-law-arbitrationact/model-family-law-arbitration-act-1-10
http://www.aaml.org/library/publications/21215/model-family-law-arbitrationact/model-family-law-arbitration-act-1-10
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alimentícia entre os cônjuges, pensão alimentícia para os filhos, guarda e visitação dos filhos, 

partilha de bens, suporte das despesas fiscais oriundas do divórcio (o que seria equivalente, em 

nosso sistema, ao excesso de meação), suporte das despesas com a arbitragem, etc. 398 

No Texas399 a lei para uso de arbitragem e outros meios de solução de conflitos, foi 

promulgada em 1987 e tem sido desde então um país líder em resolução de conflitos de família, 

incentivada pelo governo400 como primeiro caminho para a solução das demandas, sendo a 

arbitragem amplamente utilizada no direito de família:  

 

Both Title 1 (spouses and property) and Title 5 (parent and child) of the Texas 

Family Code encourage the agreed resolution of family law matters. "To 

promote amicable settlement of disputes in a suit for divorce or annulment of 

a marriage, the spouses may enter into a written agreement concerning the 

division of the property and liabilities of the spouses and maintenance of 

either spouse. The agreement may be revised or repudiated before rendition 

of the divorce or annulment unless the agreement is binding under some other 

rule of law". TEX. FAM. CODE ANN. § 7.006(a) "To promote the amicable 

settlement of disputes between the parties to a suit, the parties may enter into 

a written agreement containing provisions for conservatorship and possession 

of the childand for modification of the agreement, including variations from 

the standard possession order". TEX. FAM. CODE ANN. § 153.007(a).401 

                                                             
398IC 34-57-5-2 - Family law arbitration authorized; family law arbitration procedures: Sec. 2. (a) In an action: (1) 

for the dissolution of a marriage; (2) to establish: (A) child support; (B) custody; or (C) parenting time; or (3) to 

modify: (A) a decree; (B) a judgment; or (C) an order (disponível em: 

http://www.in.gov/legislative/ic/code/title34/ar57/ch5.html) 
399 COMPERE. John.; POOL. R.B. How to use arbitration and other adr procedures in texas family law.26th 

Annual Advanced Family Law Course State Bar of Texas August 21-24, 2000. San Antonio, Texas, Chapter 52. 

In. http://www.texasbarcle.com/Materials/Events/2141/24054_01.pdf, p.1. 
400A party to a proceeding under Title I (spouses and property) and Title 5 (parent and child) of the Texas Family 

Code must include the following statement in bold face type or capital letters or be underlined in the first pleading 

filed by the party: "I AM AWARE THAT IT IS THE POLICY OF THE STATE OF TEXAS TO PROMOTE THE 

AMICABLE AND NON-JUDICIAL SETTLEMENT OF DISPUTES INVOLVING CHILDREN AND FAMILIES. I 

AM AWARE OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHODS, INCLUDING MEDIATION. WHILE I 

RECOGNIZE THAT ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IS AN ALTERNATIVE TO AND NOT A 

SUBSTITUTE FOR TRIAL AND THAT THIS CASE MAY BE TRIED IF IT IS NOT SETTLED, I REPRESENT TO 

THE COURT THAT I WILL ATTEMPT IN GOOD FAITH TO RESOLVE BEFORE FINAL TRIAL CONTESTED 

ISSUES IN THIS CASE BY ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION WITHOUT THE NECESSITY OF COURT 

INTERVENTION". Tradução: O processo os termos do Título I (cônjuges e propriedade) e Título 5 (pai e filho) 

do Código da Família Texas deve incluir a seguinte declaração em negrito tipo de folha de rosto ou letras 

maiúsculas ou ser sublinhado no primeiro escrito pela parte: "Estou ciente de que é a política do Estado do Texas 

promover a transação e solução extrajudicial de disputas envolvendo crianças e famílias. Estou ciente dos métodos 

de resolução alternativa de litígios, incluindo a mediação. Embora reconheça que resolução alternativa de Litígios 

é uma alternativa e não um substituto para o julgamento e que este caso poderá ser julgado Se não for resolvido, 

eu atesto ao tribunal que tentarei de boa fé resolver as questões antes de ir ao tribunal, através da resolução 

alternativa de litígios, sem a necessidade de intervenção do tribunal". In: COMPERE. John.; POOL. R.B. How to 

use arbitration and other adr procedures in texas family law.26th Annual Advanced Family Law Course State Bar 

of Texas August 21-24, 2000. San Antonio, Texas, Chapter 52. In. 

http://www.texasbarcle.com/Materials/Events/2141/24054_01.pdf, p.2. 
401Tradução: Ambos Título 1 (cônjuges e propriedade) e Título 5 (pai e filho) do Código da Família Texas 

incentivam a resolução acordada de questões de direito de família. "Para promover a resolução amigável de litígios 

em um terno de divórcio ou de anulação do casamento, os cônjuges podem entrar em um acordo escrito sobre a 

divisão da propriedade e responsabilidades dos cônjuges e manutenção de um dos cônjuges. O acordo do dívorcio 

pode ser revisto ou repudiado antes ou anulado, a menos que o acordo seja vinculativo sob alguma outra regra de 

http://www.texasbarcle.com/Materials/Events/2141/24054_01.pdf
http://www.texasbarcle.com/Materials/Events/2141/24054_01.pdf
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Assim, a arbitragem pode ser aplicada tanto na parte dos cônjuges e propriedade, como 

na parte dos pais e filhos. 

No Texas, as partes podem acordar resolver uma ou mais questões por meio de 

arbitragem antes, durante ou depois dos processos de direito da família. Na lei de arbitragem 

de família, o árbitro ouve as posições de ambas as partes, determina os fatos, aplica o direito e 

toma a decisão. O processo é simples, através do qual as duas partes concordam em buscar a 

decisão dada por um de um terceiro neutro qualificado e experientes em todos aspectos do 

direito da família. Ambos os lados apresentam todas as provas relevantes do seu caso ao árbitro 

como fariam perante o tribunal. A audiência de arbitragem é realizada em um ambiente privado, 

relativamente confortável, produzindo uma decisão final e vinculativa, ou aconselhamento e 

decisão não vinculativa de uma forma rápida, eficiente, eficaz e justa.402 

No Arizona, nas lições de Marcos e Weinstock403,   

 

also identify other types of child custody evaluations that range from a 

comprehensive child custody evaluation, a problem-focused evaluation 

(addresses a specific question), a dispute assessment (addresses assessment 

issues identified in state statutes), a child development evaluation (addresses 

the relationship between the child’s needs and custody/parenting time 

decisions), a child forensic interview (a videotaped interview of the child by a 

Chile specialist focused on exploring a specific issue such as child sexual 

abuse or the child’s preferred residential arrangement), and an emergency 

case stabilization (aimed at stabilizing a dangerous parent-child situation 

providing appropriate referral for treatment).404 
 

As condutas realizadas atendem ao melhor interesse das crianças e adolescentes na 

resolução das controvérsias extrajudiciais. 

                                                             
direito".TEX.FAM.CÓDIGO ANN.§ 7.006 (a) "Para promover a resolução amigável de litígios entre as partes a 

um terno, as partes podem entrar em um acordo escrito contendo disposições para a tutela e posse da criança e 

para a modificação do acordo, incluindo as variações da ordem de posse padrão". TEX. FAM. CÓDIGO ANN. § 

153,007 (a). 
402COMPERE. John.; POOL. R.B. How to use arbitration and other adr procedures in texas family law.26th 

Annual Advanced Family Law Course State Bar of Texas August 21-24, 2000. San Antonio, Texas, Chapter 52. 

In. http://www.texasbarcle.com/Materials/Events/2141/24054_01.pdf, p.9. 
403Markan, L.K. and Weinstock, D.K. 2005. Expanding forensically informed evaluations and therapeutic 

interventions in family court. Family Court Review, 43(3), 466-480. 
404Tradução: também identificam outros tipos de avaliações de custódia da criança que variam de uma avaliação 

abrangente da custódia da criança, uma avaliação focada no problema (aborda uma questão específica), uma 

avaliação de disputa (aborda questões de avaliação identificadas nos estatutos estaduais), uma avaliação de 

desenvolvimento infantil (aborda o relacionamento entre as necessidades da criança e as decisões de custódia / 

tempo de parentalidade), uma entrevista médica forense (uma entrevista filmada da criança por um especialista 

infantil focado em explorar uma questão específica, como abuso sexual infantil ou o arranjo residencial preferido 

da criança) e uma caso de emergência e estabilização (destinada a estabilizar uma situação perigosa entre pais e 

filhos, fornecendo referência apropriada para tratamento). 

http://www.texasbarcle.com/Materials/Events/2141/24054_01.pdf
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Nos serviços judiciais de Connecticut, existem cinco serviços principais que são 

oferecidos para nos conflitos de família. São eles: (1) serviços de negociação (disputas sobre 

acesso, finanças, movimentos de desrespeito de propriedade, etc.); (2) serviços de mediação; 

(3) conferência de resolução de conflitos; (4) avaliação focada em questões; e (5) avaliações 

abrangentes de custódia e acesso a menores.405 

A experiência internacional nos Estados Unidos, demonstra que a utilização da 

arbitragem e outros meios alternativos em litigios de família representam uma forma eficaz de 

solução dos conflitos e adequadas aos interesses dos envolvidos, especialmente no que se refere 

à particularidade deste ramo, quanto às questões afeitas à intimidade e a privacidade.406 

 

4.4.3 Canadá 

No sistema canadense encontramos dois sistemas coabitantes: regiões francófonas, em 

que há influência do direito francês e civil law, e nas regiões de língua inglesa de influência do 

sistema de common law. Nesse contexto verificamos a possibilidade de utilização de mediação 

como alternativa prévia a resolução dos conflitos familiares em regiões de influência do sistema 

de civil law, como a província de Quebec, já nas províncias de common law, é possível encontrar 

casos como o da província de Ontário, que em 2006 foi incluída disposição na lei de arbitragem 

a respeito da arbitragem no âmbito do direito de família, prevendo condições essenciais para 

realização e validade do processo.407 

Assim, a arbitragem é aplicada no direito de família, no entanto, a regulação difere de 

província para província no Canadá408, conforme se extrai das lições de Kennetty409: 

 

                                                             
405 BIRNBAUM. Rachel. The Voice of the Child in Separation/Divorce Mediation and Other Alternative Dispute 

Resolution Processes: A Literature Review. In: http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-

pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf, 2009. p.43 
406GONÇALVES. Marcos Alberto Rocha.  Rocha. Arbitragem no direito de família: uma apreciação dos limites e 

possibilidades. In: revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/download/613/57. 2011. 

p.264. 
407Conforme disposições legais, disponíveis em: http://www.search.e-laws.gov.on.ca/fr/isysquery/3b6605c7-

8322-4b73-aeff-5c3c97265981/1/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1. Acesso em 13.01.2018. 
408WOLFSON, L. F. (2010) ‘Family law arbitration in Canada’ in Federation of Law Societies’ National Family 

Law Program, Victoria, British Columbia, 12 July 2010, p. 6-7.  

KENNETT. Wendy. It’s Arbitration, But Not As We Know It: Reflections on Family Law Dispute Resolution. In: 

International Journal of Law, Policy and The Family, 2016, 30, 1–31 doi: 10.1093/lawfam/ebv017 Advance Access 

Publication Date: 24 January 2016.Article. In: 

ttps://www.researchgate.net/publication/291949087_It's_Arbitration_But_Not_As_We_Know_It_Reflections_o

n_Family_Law_Dispute_Resolution, p.7, acesso em 15 out.2017. 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf
http://www.search.e-laws.gov.on.ca/fr/isysquery/3b6605c7-8322-4b73-aeff-5c3c97265981/1/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1
http://www.search.e-laws.gov.on.ca/fr/isysquery/3b6605c7-8322-4b73-aeff-5c3c97265981/1/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1
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Family matters’ are specifically declared to be non-arbitrable in Quebec by 

Article 2639 of the Civil Code.410 In Ontario the Family Law Act 1990 defines 

family arbitration as ‘an arbitration that (a) deals with matters that could be 

dealt with in a marriage contract, separation agreement, cohabitation 

agreement or paternity agreement under this Part’ (section 51). These matters 

include ownership in or division of property; support obligations; the right to 

direct the education and moral training of their children, and in some cases 

the right to custody of or access to their children, and ‘any other matter in the 

settlement of their affairs.411 
 

No que diz respeito ao Canadá, a legislação em Ontário que regula a arbitragem 

doméstica prevê recursos para que as partes concordem com a arbitragem,  mas, estabelece os 

fundamentos gerais para realização da arbitragem. O artigo 46 da Lei de Arbitragem de 1991 

prevê que uma sentença pode ser anulada quando se trata de uma sentença de arbitragem 

familiar que não seja executória nos termos da Lei de Direito da Família de 1991, enquanto a 

seção 59estabelece critérios formais extensivos que devem ser cumpridos antes da decisão ser 

executada. Um árbitro também é obrigado a cumprir com os regulamentos feitos nos termos da 

Arbitration Act, 1991, e reg. 2 do Regulamento 134/07 e exige que qualquer acordo de 

arbitragem contenha uma escolha das partes entre a gama de opções de solução de 

controvérsias.412 

Nas lições de Shelley McGill413 foram feitas alterações na legislação de Ontário, no 

FSLAA (FAMILY STATUTE LAW AMENDMENT ACT) em 2006, referente à aplicabilidade da 

arbitragem, com respeito ao melhor interesse da criança:  

 

Family arbitration is now more controlled than other domestic arbitration. The 

legislation made no attempt to define the existing requirement of a "fair and equal 

process" as was suggested by the Boyd report. 21 However, the FSLAA does adopt the 

screening obligations associated with power and violence. If this becomes the 

responsibility ofthe arbitrator, valuable neutrality and impartiality will be lost. The 

process is also changed by enshrining the right to appeal an award to the Family Court 

or the Superior Court of Justice and dispensing with the deemed waiver of defects that 

                                                             
410This does leave some scope for a restricted definition of ‘family matters’. Tradução: Isso deixa algum espaço 

para uma definição restrita de "assuntos familiares". 
411Tradução: Os "assuntos familiares" são especificamente declarados não arbitráveis no Quebec pelo artigo 2639 

do Código Civil. Em Ontário, o Family Law Act 1990 define a arbitragem familiar como "uma arbitragem que (a) 

lida com assuntos que poderiam ser tratados em um contrato de casamento, contrato de separação, convênio de 

convivência ou contrato de paternidade sob esta Parte" (seção 51). Esses assuntos incluem propriedade ou divisão 

de propriedade; obrigações de suporte; o direito de dirigir a educação e o treinamento moral de seus filhos e, em 

alguns casos, o direito à guarda ou ao acesso aos filhos e "qualquer outro assunto na solução de seus assuntos".  
412KENNETT. Wendy. It’s Arbitration, But Not As We Know It: Reflections on Family Law Dispute Resolution. 

In: International Journal of Law, Policy and The Family, 2016, 30, 1–31 doi: 10.1093/lawfam/ebv017 Advance 

Access Publication Date: 24 January 2016.Article. In: 

ttps://www.researchgate.net/publication/291949087_It's_Arbitration_But_Not_As_We_Know_It_Reflections_o

n_Family_Law_Dispute_Resolution, p.20, acesso em 28 out.2017.  
413 McGill, Shelley. Family Arbitration: One Step Forward, Two Steps Back. Journal of Law and Social Policy 

21. (2007): 49-62. htp://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/jlsp/vol21/iss1/3, p.54. 
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arises from participation in any other domestic arbitration. The existing waivable 

appeal right applies only to matters of law unless the agrément allows appeals on fact. 

The new unwaivable appeal right will lengthen the process. The FSLAA amends 

the Children's Law Reform Act to clearly articulate the "best interests of the child" as 

the standard to be applied in determining custody and access issues. Section 24 provides 

a non-exhaustive list of factors and a limitation on the use of past conduct. Violence 

against members ofthe family or household is now a mandatory consideration. 414 
 

É notório o interesse público na solução de conflitos familiares e na proteção dos 

menores, como vulneráveis, levando em consideração o princípio do melhor interesse da 

criança em casos de disputas de custódia e aceso, e, uma vez que a lei deve ser seguida como 

padrão para a decisão arbitral, e que essa decisão tenha que ser executável, isso garantirá que 

os resultados da arbitragem sejam paralelos ao que o tribunal judiciário, favorecendo o 

aplicabilidade deste instituto.415 

Em Ontário, a aplicabilidade da arbitragem é amplamente divulgada pelo governo local, 

existindo até orientação, para não se utilizar a arbitragem em casos de violência, até mesmo 

perpetradas contra a mulher.416 

Sobre Quebec, nas lições de Bala, Talwar and Harris:417 

 

 Like Ontario, Quebec also has specific legislation that provides for legal 

representation of children in custody and access disputes Unlike the role of 

child’s counsel in Ontario, lawyers in Quebec adopt an advocate role on 

behalf of the child—as long as the child can provide clear instructions, the 

lawyer is to advocate their expressed wish.418 

 

                                                             
414Tradução: A arbitragem familiar é agora mais controlada que a arbitragem doméstica. A legislação não tentou 

definir o requisito existente de um "processo justo e igual" sugerida pelo relatório Boyd. No entanto, o FSLAA 

adota as obrigações de triagem associadas ao poder e à violência. Se esta é a responsabilidade do árbitro, a 

neutralidade e a imparcialidade valiosas serão perdidas. O processo também é alterado consagrando o direito de 

recorrer ao Tribunal de Família ou ao Tribunal Superior de Justiça e dispensar a renúncia prevista aos defeitos 

decorrentes da participação em qualquer outra arbitragem nacional. O recurso renunciável existente aplica-se 

apenas a questões de direito, a menos que o recurso permita recursos de fato. O novo recurso intransferível 

aumentará o processo. A FSLAA altera a Lei de Reforma da Lei da Criança para articular claramente os "melhores 

interesses da criança" como padrão a ser aplicado na determinação de problemas de custódia e acesso. A seção 24 

fornece uma lista não exaustiva de fatores e a limitação no uso da conduta passada. A violência contra os membros 

da família ou da família é agora uma consideração obrigatória. McGill, Shelley. Family Arbitration: One Step 

Forward, Two Steps Back. Journal of Law and Social Policy 21. (2007): 49-62. 

htp://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/jlsp/vol21/iss1/3, p.61-62. 

 
416Arbitraje en Derecho de família. Para todas las mujeres, una Ley de Familia. Conoce tus Derechos. In: 

http://www.onefamilylaw.ca/doc/FLEW_legal_SP_07.pdf, p. 3, acesso em 18 out.2017. 
417 Bala, N., Talwar, V. and Harris, J. 2005. The voice of children in Canadian Family Law Cases. Canadian 

Family Law Quarterly, 24(3), 221-279. 
418Tradução: Como Ontário, o Quebec também possui legislação específica que prevê a representação legal de 

crianças em custódia e disputas de acesso. Ao contrário do papel do conselho da criança em Ontário, os advogados 

em Quebec adotam um papel de defensor em nome da criança - desde que a criança possa fornecer esclarecimentos 

instruções, o advogado deve defender o desejo expresso delas. 

http://www.onefamilylaw.ca/doc/FLEW_legal_SP_07.pdf
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Mais especificamente, o artigo 34 do Código Civil de Quebec permite que uma criança 

seja ouvida se forem maduras o suficiente e tenham a capacidade de se expressar. Como 

resultado, sugeriu-se que, em Quebec, os filhos são mais propensos a testemunhar no tribunal 

sobre a disputa de seus pais com mais freqüência do que em outro lugar no Canadá.419 

Em Quebec foi instituído um serviço de pré-mediação obrigatório na apreciação dos 

conflitos familiares em que, por meio de uma palestra (de menos de uma hora), os interessados 

têm informações sobre a técnica consensual e seu respectivo procedimento; após certo prazo, 

as partes optam se utilizarão ou não tal mecanismo com plena liberdade.420 

Sobre a mediação obrigatória em Quebéc, os mediadores canadenses Marie-Claire 

Belleau e Aldo Moroni, ambos do Québec, nas Jornadas de Estudos Brasil Canadá denominada 

"Novas perspectivas em mediação", realizadas em São Paulo, em 28 e 29 de setembro de 2004, 

esclareceram o polêmico caráter obrigatório da mediação prevista na Lei canadense. Trata-se 

de prática de objetivo meramente informativo, e a Lei prevê, com minúcias, as várias hipóteses 

de compor esta sessão inaugural. Este primeiro encontro com a mediação pode ser realizado de 

modo individual ou em grupo, de acordo com a escolha do casal. Quando os cônjuges ou 

companheiros optam por participações individuais e, simultaneamente, escolhem grupos 

diferentes, cada qual pode se inscrever no serviço de mediação de sua preferência, 

exclusivamente para a sessão de informação, com outro critério para as sessões sucessivas.421 

Insta salientar que em Quebec, ao ser aceita a instância de mediação pelas partes, as 

sessões de mediação serão pagas diretamente pelo Estado aos mediadores credenciados e, caso 

seja ultrapassado o número de 5 (cinco) sessões, a remuneração será paga pelos mediandos 

diretamente ao mediador.  É preciso contextualizar esta gratuidade dos serviços para a realidade 

canadense, que não pode servir de parâmetro para a realidade brasileira.  Trata-se de mecanismo 

tributário, que redireciona os altos impostos pagos pelo cidadão a ele próprio, por meio de 

serviços prestados ou oferecidos pelo Estado, que, neste caso particular, converte-se em 

mediador entre o cidadão e a atividade privada dos mediadores.  Assim, conclui-se que a 

prestação de serviços realizada pelos mediadores é regiamente remunerada e indiretamente 

paga pelos mediandos via Estado.422 

                                                             
419Ministry of Attorney General Justice Services Branch, Civil and Family Law Policy Review, 2007. Children’s 

Participation, Background Paper. This paper can be accessed online at: http://www.ag.gov.bc.ca/legislation/#fra 
420VEZZULLA. Juan Carlos. Mediação: teoria e prática. Guia para utilizadores e profissionais. Lisboa: Agora 

Publicações, 2001, p. 110. 
421BARBOSA. Águida Arruda. Boletim do IBDFAM n.º 30. O fim do silêncio. 2005. In: 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/177/Fim+do+sil%C3%AAncio, acesso me 16/01/2018. 
422BARBOSA. Águida Arruda. Boletim do IBDFAM n.º 30. O fim do silêncio. 2005. In: 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/177/Fim+do+sil%C3%AAncio, acesso me 16/01/2018. 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/177/Fim+do+sil%C3%AAncio
http://www.ibdfam.org.br/artigos/177/Fim+do+sil%C3%AAncio
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Em Terra Nova e Labrador existem serviços de mediação tanto privados como públicos.  

Segundo O'Connor: “Children are typically not included in public service mediation, 

but are provided with counseling to assist them during their parents’ dispute. Depending on the 

mediator, children may be involved at the end of the mediation session to help them understand 

the agreement their parents have reached about them”.423 

Semelhante às outras províncias, há custódia de crianças e avaliações de acesso que 

incluem entrevistas de crianças como parte do processo. Além disso, são realizados relatórios 

focados na criança.  

Segundo Burns e Goldberg424: “They are similar in practise to those completed in 

Saskatchewan, British Columbia, and Manitoba. There are no legislative provisions for child 

legal representation in Newfoundland and Labrador.”425 

Destaca-se que os meios alternativos de solução de controvérsias aplicados no Canadá, 

sempre procuram levar em consideração o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente.426 

 

 

4.4.4 Reino Unido 

 

No Reino Unido onde a possibilidade de recorrer a métodos alternativos de solução de 

conflitos é bastante ampla, sendo facultado às partes designarem essa questão quando da 

celebração do contrato ou da instauração do conflito. A autocomposição dos litígios no âmbito 

da família é bastante utilizada para resolver litígios envolvendo filhos, e seus acordos são objeto 

de despacho de aprovação pelo tribunal encarregado, sem a decisão de aprovação esse acordo 

não é suscetível de execução427. 

De acordo com a Parte 3.3 das Normas do Processo Familiares aplicáveis na Inglaterra 

e no País de Gales, o tribunal deve considerar, em cada fase do processo, uma fase não-judicial 

de resolução de disputas. Uma forma de resolução de conflitos é a arbitragem. Um Instituto de 

                                                             
423Tradução: As crianças geralmente não estão incluídas na mediação do serviço público, mas recebem 

aconselhamento para ajudá-los durante a disputa de seus pais. Dependendo do mediador, as crianças podem estar 

envolvidas no final da sessão de mediação para ajudá-los a entender o acordo que seus pais tiveram sobre eles. 
424Burns, C. E. and Goldberg, D. L. 2004. Representing children in custody and access proceedings. National 

Judicial Institute Family Law Seminar, Halifax, Nova Scotia, February 11-13. 
425Tradução: Eles são semelhantes na prática aos concluídos em Saskatchewan, British Columbia e Manitoba. Não 

existem disposições legislativas para representação legal infantil em Terra Nova e Labrador. 
426BIRNBAUM. Rachel. The Voice of the Child in Separation/Divorce Mediation and Other Alternative Dispute 

Resolution Processes: A Literature Review. In: http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-

pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf, p.61, acesso em 01 nov. 2017. 
427Disponível em: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_eng_pt.htm#104. Acesso em 14.01.2018. 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_eng_pt.htm#104
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Arbitragem de Direito de Família (IFLA428) foi estabelecida na Inglaterra em 2012 com vista a 

promover a arbitragem de disputas de direito de família e proporcionando um quadro em que 

tal arbitragem poderia ocorrer sob a Lei de Arbitragem 1996.429 

A lei inglesa sobre o assunto está em um estágio inicial de evolução.Não existe um 

quadro legislativo além da Lei de Arbitragem 1996, então a questão da arbitrabilidade depende 

inteiramente da jurisprudência, e os conflitos familiares foram assumidos para serem resolvidos 

via arbitragem430, assim segundo Kennett431: 

 

On the basis of the ruling in Hyman v Hyman that ‘the power of the Court to 

make provision for a wife on the dissolution of her marriage is a necessary 

incident of the power to decree such a dissolution, conferred not merely in the 

interests of the wife, but of the public, and the wife cannot by her own covenant 

preclude herself from invoking the jurisdiction of the court or preclude the 

court from the exercise of that jurisdiction’432. The issue in that case was the 

interpretation of a deed of separation, but the implications for arbitration are 

obvious. Recent case law has revised this stance, however. Courts have 

favoured giving effect to an agreement that the parties have come to 

themselves for the resolution of their financial affairs following divorce, in the 

absence of overriding public policy concerns, or a vitiating factor such as 

undue pressure or the exploitation of a dominant position to secure an 

unreasonable advantage.433 In the wake of Radmacher v Granatino434courts 

now ‘recognise the weight that should now be given to autonomy, and thus to 

the choices made by the parties to a marriage.’.435 This new respect for 

personal autonomy emboldened family lawyers in England and Wales to 

proceed with establishment of the IFLA, na nitiative which has received 

significant support from members of the judiciary, whether speaking in a 

                                                             
428Institute of Family Law Arbitration (IFLA). 
429KENNETT. Wendy. It’s Arbitration, But Not As We Know It: Reflections on Family Law Dispute Resolution. 

In: International Journal of Law, Policy and The Family, 2016, 30, 1–31 doi: 10.1093/lawfam/ebv017 Advance 

Access Publication Date: 24 January 2016.Article. In: 

ttps://www.researchgate.net/publication/291949087_It's_Arbitration_But_Not_As_We_Know_It_Reflections_o

n_Family_Law_Dispute_Resolution, p.1., acesso 15 em out.2017. 
430This was recently affirmed (though in the context of concerns about arbitration under Islamic family law), by 

Lord Bach in the House of Lords in response to a parliamentary question: ‘The Government have no plans to 

amend the provisions of the Arbitration Act 1996. Arbitration is not a system of dispute resolution that may be 

used in family cases’: HL 24 November 2008, vol. 705, col. WA247. Tradução: Isso foi afirmado recentemente 

(embora no contexto de preocupações sobre arbitragem sob o direito de família islâmico), por Lord Bach na 

Câmara dos Lordes em resposta a uma pergunta parlamentar: "O Governo não tem planos de alterar as disposições 

da Arbitration Act 1996. A arbitragem não é um sistema de resolução de disputas que pode ser usado em casos 

familiares: HL 24 de novembro de 2008, vol. 705, col. WA247. 
431KENNETT. Wendy. It’s Arbitration, But Not As We Know It: Reflections on Family Law Dispute Resolution. 

In: International Journal of Law, Policy and The Family, 2016, 30, 1–31 doi: 10.1093/lawfam/ebv017 Advance 

Access Publication Date: 24 January 2016.Article. In: 

ttps://www.researchgate.net/publication/291949087_It's_Arbitration_But_Not_As_We_Know_It_Reflections_o

n_Family_Law_Dispute_Resolution, p.7, acesso 15 em out.2017.  
432Hyman v Hyman [1929] AC 601 per Lord Hailsham LC. See also Dean v Dean [1978] Fam 161; Edgar v Edgar 

[1980] 1 WLR 1410; Camm v Camm (1983) 4 FLR 577; and Xydhias v Xydhias [1999] 1 FLR 683. 
433X v X (Y and Z Intervening) [2002] 1 FLR 508; Smith v McInerney [1994] 2 FLR 1077; and Radmacher v 

Granatino [2010] UKSC 42. 
434[2010] UKSC 42. 
435V v V (Prenuptial Agreement) [2011] EWHC 3230 (Fam), [2012] 1 FLR 1315, per Charles J at para. 36. 
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judicial or extra-judicial capacity.436 The IFLA currently restricts its offer of 

arbitration to ‘financial and property disputes’ arising out of a marriage, civil 

partnership, or cohabitation.437 

 

Acredita-se que mudanças significativas ainda devem surgir na Inglaterra, onde o 

superior interesse da criança também seja invocado para a ampliação da arbitragem no direito 

de família, conforme preceitua David Hodson438 

 

The decision was taken at a very early stage not to include children matters 

in arbitration at the time of the launch. This was after consultation with the 

Ministry of Justice. There was a perception that children law matters envolve 

very different considerations including different personnel who may need to 

be involved in adjudications. There would be reference to hearing the voice 

of the child and possibly even representation of the child. It may yet be 

appropriate but it was felt that the IFLA Scheme would be better to succeed 

                                                             
436For early support, see Lord Justice Thorpe (2008). In 2014 family arbitration was given the endorsement of the 

President of the Family Court both in his ruling in S v S (Financial Remedies: Arbitral Award) [2014] EWHC 7 

(Fam), [2014] 1 FLR 1257 and in successive issues of his ‘View from the President’s Chamber’ (Courts and 

Tribunals Judiciary website), where he has expressed the intention to make changes to the Family Procedure Rules 

and to guidance to facilitate arbitration: see <http://www.judi ciary.gov.uk/publications/view-from-presidents-

chambers/> accessed 15 June 2014. Amendments to the rules to accommodate arbitration have also featured in 

the Final Report of the Financial Remedies Working Group (15 December 2014), which was established by the 

President of the Family Division in June 2014. For cases discussing the weight to be given to arbitral awards in 

family cases, see below, text accompanying notes 115–21. This enthusiasm is nevertheless considered by some to 

be premature, and further deliberation as to the role of party autonomy in family matters is urged (Ferguson, 

2013). Tradução: Para apoio inicial, veja Lord Justice Thorpe (2008). Em 2014, o arbitramento familiar recebeu o 

endosso do presidente do Tribunal da Família, tanto na decisão em S v S (Remédios Financeiros: Prêmio Arbitral) 

[2014] EWHC 7 (Fam), [2014] 1 FLR 1257 e em questões sucessivas de sua "Visão da Câmara do Presidente" 

(site do Judiciário dos Tribunais e Tribunais), onde expressou a intenção de fazer mudanças nas Regras de 

Procedimento Familiar e orientação para facilitar a arbitragem: veja <http: //www.judi ciary.gov. Reino Unido / 

publicações / view-from-presidents-chambers /> acessado em 15 de junho de 2014. As alterações às regras para a 

arbitragem também foram apresentadas no Relatório Final do Grupo de Trabalho sobre Remédios Financeiros (15 

de dezembro de 2014), que foi estabelecido pelo Presidente da Divisão da Família em junho de 2014. Para os casos 

que discutem o peso a ser atribuído aos prêmios arbitrais em casos familiares, veja abaixo, o texto acompanha as 

notas 115-21. Este entusiasmo é, no entanto, considerado por alguns como prematuro, e uma maior deliberação 

sobre o papel da autonomia partidária em assuntos familiares é instada. (Ferguson, 2013). 
437Tradução: com base na decisão de Hyman v Hyman de que o poder da Corte para prever uma esposa na 

dissolução de seu casamento é um incidente necessário do poder de decreto, como a dissolução, conferido não 

apenas no interesse da esposa, mas do público, e a esposa não pode, por meio de seu próprio pacto, impedir que 

invoque a jurisdição do tribunal ou impugnar o tribunal do exercício dessa jurisdição ". A questão nesse caso foi 

a interpretação de um ato de separação, mas as implicações para a arbitragem são óbvias. No entanto, a 

jurisprudência recente revisou essa posição. Os tribunais se mostraram favoráveis ao cumprimento de um acordo 

que as partes têm para si próprios para a resolução de seus assuntos financeiros após o divórcio, na ausência de 

preocupações imperiosas de política pública ou um fator vicioso, como pressões indevidas ou a exploração de uma 

posição dominante para garantir uma vantagem irracional. Na sequência dos tribunais de Radmacher e Granatino, 

agora "reconhecem o peso que agora deve ser atribuído à autonomia e, portanto, às escolhas feitas pelas partes a 

um casamento". Este novo respeito pela autonomia pessoal encorajou os advogados da família na Inglaterra e no 

País de Gales a prosseguir o estabelecimento da IFLA, na iniciativa que recebeu apoio significativo de membros 

do poder judicial, seja em capacidade judicial ou extrajudicial. A IFLA atualmente restringe sua oferta de 

arbitragem a "disputas financeiras e de propriedade" decorrentes de casamento, parceria civil ou convivência.  
438HODSON, D. (2013) ‘Arbitration in international family law: the english experience, the worldwide perspective 

and the international opportunities In: World Congress on Family Law and Children’s Rights, Inc, 2013, Sydney, 

p. 17–20 March 2013. 
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initially dealing with financial matters where there may initially be greater 

demand.439 

 

Assim, as mudanças internacionais nas relações familiares, devem refletir na mudança 

de paradigmas do direito inglês para paulatinamente ampliar a aplicabilidade da arbitragem no 

direito de família, tendo em consideração o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

 

4.4.5 Alemanha 

Pode-se dizer que na Alemanha é o país em que a mediação no âmbito da família tem 

papel principal. As autoridades locais são encarregadas em prestar a assistência necessária a 

fim de permitir que os pais encontrem uma solução às necessidades, e constitui modo de 

resolução extrajudicial, sendo inclusive dever dos tribunais, conforme o caso, procurar obter 

um acordo amigável. Existe um organismo federal encarregado das diretrizes de formação dos 

profissionais envolvidos (BAFM – Bunders-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation), o 

que permitiu a Alemanha alcançar os mais elevados padrões de qualidade na formação dos 

profissionais encarregados desses conflitos, bem como a realização de estudos envolvendo o 

tema440. 

 

4.4.6 França 

 

Na França, há um sistema de conciliadores de justiça, além de juízes. A conciliação é 

obrigatória antes do processo de divórcio.441 

Nas lições de SWENNEN442:  

 

                                                             
439Tradução: A decisão foi tomada em uma fase muito precoce para não incluir matérias infantis em arbitragem no 

momento do lançamento. Isto foi após consulta com o Ministro da Justiça. Havia uma percepção de que os assuntos 

de direito infantil envolvem considerações muito diferentes, incluindo pessoal diferente que pode precisar estar 

envolvido em decisões judiciais. Haveria referência a ouvir a voz de a criança e possivelmente até a representação 

da criança. Pode ainda ser apropriado, mas considerou-se que o Esquema da IFLA seria melhor ter sucesso 

inicialmente lidando com questões financeiras onde inicialmente pode haver maior demanda. 
440Disponível em: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ger_pt.htm#105. Acesso em 10.01.2018. 
441Artigo 255 Código Civil. 
442SWENNEN. Frederik. 442SWENNEN. Frederik Prof. Dr.‘Contractualisation of Family Law in Continental 

Europe’, Familie & Recht 2013, juli-september, DOI: 10.5553/FenR/.000008, p.10 In: 

http://www.familyandlaw.eu/tijdschrift/fenr/2013/07/FENR-D-13-00003, acesso 21 em out.2017. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ger_pt.htm#105
http://www.familyandlaw.eu/tijdschrift/fenr/2013/07/FENR-D-13-00003
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In-courtADR only appears to be available in Germany. The competent court 

may refer family law conflicts to a so-called Güterichter (conciliation judge). 

This is a specific Chamber of the Court that cannot judge a case, but can 

employ any method of conflict resolution, including mediation. All legal 

systems contain rules on voluntary, court-referred mediation outside the 

court, on the initiative of the court after a conflict has been referred to it. Only 

the German legislation allows, in addition to mediation, for the use of 'another 

method of ADR'. It is only in France and Germany that the judge can oblige 

the parties to attend an information session (see also Verschelden, 2011). 

Only in France can the judge statutorily oblige the parties to try to achieve a 

mediated solution. Some Belgian and Dutch judges can make orders in this 

regard praetor legem (Doek, 2012). The Belgian, Dutch and French 

authorities specifically provide information on mediation to parties when they 

are referred to a court.443 

 

Para o sistema jurídico francês a mediação e autocomposição dos conflitos podem ser 

utilizados de maneira bastante ampla, desde que os direitos sejam disponíveis. No entanto as 

questões familiares, notadamente as que envolvem os filhos, estão sujeitas ao controle judicial, 

sendo possível a instituição de mediação prévia, porém, até o presente momento está pendente 

a regulamentação da questão da mediação444. 

 

4.4.7 Espanha 

Assim como na França, na Espanha a questão familiar envolvendo menores é 

indisponível, e neste caso será indispensável à intervenção do parquet, no entanto os processos 

poderão ser conduzidos em caráter amigável, visando contemplar a composição entre as partes. 

Também é possível verificar que algumas unidades autônomas como Galícia, Catalunha, País 

Basco e Valência possuem regulamentação própria, prevendo a possibilidade de mediação em 

litígios familiares445. 

                                                             
443 O tribunal ADR só está disponível na Alemanha. O tribunal competente pode referir-se conflitos de direito de 

família para um chamado Güterichter (conciliação juiz). Esta é uma câmara específica do Tribunal de que não 

pode julgar um caso, mas pode empregar qualquer método de resolução de conflitos, incluindo a mediação. Todos 

os sistemas jurídicos contêm regras sobre a mediação voluntária, referido pelo tribunal fora do tribunal, por 

iniciativa do tribunal após um conflito tem sido submetida. Só a legislação alemã permite, além de mediação, para 

o uso de 'um outro método de ADR'. É somente na França e na Alemanha que o juiz pode obrigar as partes a 

assistir a uma sessão de informação (ver também Verschelden, 2011). Apenas em França pode o juiz legalmente 

obrigar as partes a tentar alcançar uma solução mediada. Alguns juízes belgas e holandeses podem fazer 

encomendas nesta relação praetor legem (Doek, 2012).Os belgas, holandeses e franceses autoridades prevêem 

especificamente informações sobre a mediação das partes quando eles são encaminhados a um tribunal. 
444Disponível em: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_fra_pt.htm#205. Acesso em 10.01.2018. 
445Disponível em: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_spa_pt.htm. Acesso em 12.01.2018. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_fra_pt.htm#205
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_spa_pt.htm
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4.4.8 Portugal 

 

No direito português é expressamente prevista no ordenamento jurídico a possibilidade 

de socorrer-se da mediação em direito de família, podendo ainda ser determinada de ofício pelo 

juiz, carecendo, porém, da anuência dos interessados446. 

 

 

4.4.9 Austrália 

O governo australiano manifestou um forte apoio para uma maior utilização dos meios 

de solução de controvérsias com foco no direito de família.  

Segundo Birnbaum447: 

 

There is also the Children’s Cases Program (CCP), which adopts a different 

court model for determining child custody and access matters. This program 

has also been called The Less Adversarial Trial where the judge maintains 

control over what issues will be dealt with, what evidence will be called, and 

the way in which the evidence will be received by the court. Other features of 

this approach include: (1) a focus on the future rather than the past; (2) a less 

formal court atmosphere where lawyers are not wearing robes; (3) direct 

discussions between the judge, parties, the parties’ lawyers, and the family 

consultant (mediator); (4) the possibility that the judge may dispense with the 

rules of evidence; and (5) the availability of a family consultant to assist 

throughout the litigation stage.448 
 

Todos esses fatores têm sido favoráveis para o sucesso da solução extrajudicial de 

conflitos familiares na Austrália. 

Sobre a aplicabilidade dos meios alternativos de solução de controvérsias no direito de 

família e a proteção dos direitos da criança e do adolescente na Australia, observa-se o uso de 

                                                             
446Disponível em: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_por_pt.htm#II.2.3. Acesso em 12.01.2018. 
447BIRNBAUM. Rachel. The Voice of the Child in Separation/Divorce Mediation and Other Alternative Dispute 

Resolution Processes: A Literature Review. In: http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-

pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf, 2009. p.45, acesso em 01.11.2017. 
448Tradução: Há também um Programa de Casos Infantis (CCP), que adota um modelo de corte diferente para 

determinar as questões de custódia da criança e de acesso.Este programa também tem sido chamado o Tribunal 

menos adverso, em que o juiz mantém controle sobre quais as questões que serão tratadas, que evidência será 

chamado, e da maneira em que as provas serão recebidos pelo tribunal.Outras características dessa abordagem 

incluem: (1) um foco no futuro ao invés do passado;(2) uma atmosfera menos formal do tribunal onde os 

advogados não estão vestindo roupas formais; (3) discussões diretas entre o juiz, as partes, os advogados das partes, 

e o consultor da família (mediador);(4) a possibilidade de que o juiz pode dispensar as regras de evidência; e (5) a 

disponibilidade de um consultor de família para ajudar durante toda a fase de litígio. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_por_pt.htm#II.2.3
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/vcsdm-pvem/pdf/vcsdm-pvem.pdf
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forma ampla, inclusive nos casos de violência familiar contra crianças, o governo australiano449 

assim enuncia: 

As the Australian Institute of Family Studies (AIFS) found in its Evaluation of 

the 2006 Family Law Reforms, there is evidence that some families with 

familyviolence issues are ‘on the roundabout’ between services which provide 

ADR in thefamily law system, lawyers, courts and state-based child protection 

and family violencesystems.450 AIFS has also noted in relation to parenting 

arrangements, that theevidence of poorer well-being for children whose 

mothers have safety concerns highlights the importance of identifying families 

where safety concerns are pertinente and assisting them to make 

arrangements that promote the well-being of their children’. 451 

 

Com espeque em uma solução rápida e voltada para a proteção do interesse da criança 

e do adolescente, na Austrália, há a utilização da conciliação, mediação e arbitragem no direito 

de família, além de oferecer outros serviços de aconselhamento e acompanhamento familiar, 

senão vejamos: 

FDR452 is defined broadly in the Family Law Act as any non-judicial process 

where an independent FDR practitioner helps people affected, or likely to be 

affected, by separation or divorce, to resolve some or all of their disputes with 

each other.453 Dispute resolution processes include mediation, conciliation 

and arbitration. In mediation, an impartial third party assists parties to 

negotiate an agreement. Conciliation is similar to mediation, except the 

conciliator may provide expert advice on possible legal outcomes and have 

an advisory role. In arbitration, an independent third party assesses the facts 

and determines the dispute according to law.454 In practice, mediation is the 

key process used for Australian family disputes.455 However, FDR services 

and agencies vary in their approaches and underlying philosophies.456 In 

addition to family dispute resolution, many agencies also provide counselling, 

parenting support and other services.457 

                                                             
449https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/21.%20Family%20Dispute%20Resolution.pdf, 

acesso em out.2017. p. 985, acesso em 18.out.2017. 
450Australian Institute of Family Studies, Evaluation of the 2006 Family Law Reforms (2009), E2. 
451Tradução: Como o Instituto Australiano de Estudos Familiares (AIFS) encontrou na sua Avaliação das Reformas 

de Direito Familiar de 2006, há evidências de que algumas famílias com problemas de violência familiar estão "na 

rotunda" entre os serviços que fornecem ADR no sistema de direito da família, advogados, tribunais e proteção 

estatal à criança e sistemas de violências familiares. AIFS também observou em relação aos arranjos parentais, 

que a evidência de um bem-estar mais pobre para as crianças cujas mães têm preocupações de segurança destaca 

a importância de identificar famílias onde as preocupações de segurança são pertinentes e ajudá-los a tomar 

providências que promovam o bem-estar de seus filhos 
452Family Dispute Resolution. Tradução: Resolução de disputas famililares. 
453Family Law Act 1975 (Cth) s 10F. 
454Family Law Council and Law Council of Australia—Family Law Section, Best Practice Guidelines for 

Lawyers Doing Family Law Work (2004). 
455D Cooper and R Field, ‘Family Dispute Resolution of Parenting Matters in Australia: An Analysis of the 

Notion of an Independent Practitioner’ (2008) 8 Queensland University of Technology Law and Justice Journal 

158, 159. 
456Ibid, 164–165, discusses different models of mediation. 
457Tradução: O FDR é definido de forma abrangente no Direito da Família como qualquer processo não judiciário 

em que um profissional de FDR independente ajuda as pessoas afetadas ou susceptíveis de serem afetadas por 

separação ou divórcio, para resolver algumas ou todas as suas disputas entre si. Resolução de disputa Os processos 

incluem a mediação, a conciliação e a arbitragem. Na mediação, um terceiro imparcial auxilia as partes a negociar 

https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/21.%20Family%20Dispute%20Resolution.pdf
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A empresa KPMG458 foi contratada pelo governo da Austrália para elaborar um relatório 

sobre os melhores caminhos de solução de disputas familiares, tendo sido feito uma série de 

recomendações para fortalecer a triagem e admissão de processos, incluindo: aumentar a 

experiência e o conhecimento dos administradores, advogados e profissionais em matérias de 

resolução de disputas familiares, incluindo dentre estas, a aplicação do princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente459:  

 

The report also recommended establishing protocols for delivering services 

to marginalised groups; providing detailed practice guidance on the best 

interests of the child principle; examining strategies for providing referral 

pathways to other support services; and developing nationally consistent 

strategies for appropriately managing these issues.460 

 

Sobre o a solução de conflitos familiares, o governo segue a Recomendação número 21, com o 

seguinte conteúdo: 

Recommendation 21–2The Australian Government Attorney-General’s 

Department should: (a) promote and support high quality screening and risk 

assessment frameworks and tools for family dispute resolution practitioners; 

(b) include these tools and frameworks in training and accreditation of family 

dispute resolution practitioners; (c) include these tools and frameworks in the 

assessment and evaluation of family dispute resolution services and 

practitioners; and (d) promote and support collaborative work across sectors 

to improve standards in the screening and assessment of family violence in 

family dispute resolution.461 

 

                                                             
um acordo. A conciliação é semelhante à mediação, exceto que o conciliador pode fornecer aconselhamento 

especializado sobre possíveis resultados legais e ter um papel consultivo. Na arbitragem, um terceiro independente 

avalia os fatos e determina a disputa de acordo com a lei. Na prática, a mediação é o processo-chave usado para 

as disputas familiares australianas. No entanto, os serviços e agências da FDR variam em suas abordagens e 

filosofias subjacentes. Além da resolução de disputas familiares, muitas agências também oferecem 

aconselhamento, apoio para pais e outros serviços. 
458KPMG, Family Dispute Resolution Services in Legal Aid Commissions: Evaluation Report (2008), prepared for 

the Australian Government Attorney-General’s Department, in: 

https://www.legalaid.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/5434/FDR-Evaluation-Report.pdf, acesso em 

10.10.2017. 
459https://home.kpmg.com/br/pt/home/sobre-a-kpmg.html. Visão Geral: “A KPMG presta serviços de Audit, Tax 

e Advisory.  
460Tradução: O relatório também recomenda o estabelecimento de protocolos para a prestação de serviços aos 

grupos marginalizados; fornecendo orientações práticas detalhadas sobre o princípio do melhor interesse da 

criança; examinar as estratégias para a prestação de vias de encaminhamento para outros serviços de apoio; e 

desenvolver estratégias nacionalmente consistentes para gerenciar adequadamente estas questões. 
461Tradução: Recomendação 21-2 O Governo australiano pelo departamento da procuradoria geral deve: (a) 

promover e apoiar o rastreio e de avaliação de risco de alta qualidade estruturas e ferramentas para os profissionais 

de resolução de conflitos familiares; (b) incluir essas ferramentas e estruturas de formação e acreditação de famílias 

praticantes de resolução de conflitos; (c) incluir essas ferramentas e frameworks na avaliação e avaliação de 

serviços de resolução de disputas familiares e profissionais; e (d) promover e apoiar o trabalho colaborativo entre 

os setores para melhorar os padrões na triagem e avaliação de violência familiar em família na resolução de litígios. 

https://www.legalaid.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/5434/FDR-Evaluation-Report.pdf
https://home.kpmg.com/br/pt/home/sobre-a-kpmg.html
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A recomendação número 21 é clara no sentido de averiguação de todas as formas 

possíveis de solução de conflitos familiares de forma não judicial, sem descurar das políticias 

públicas de aconselhamento e apoio nos conflitos de família, notadamente os que envolvem a 

violênicia familiar contra crianças e adolescentes. 

Segundo KENNETT462: 

In Australia, too, mediation is a popular method of dispute resolution in family 

cases. Regulation of mediation was introduced by the same reforms that also 

introduced family arbitration in 1991, but, in contrast to arbitration, funding 

was made available to support mediation initiatives. It was an ‘immediate, 

rapid success’(Family Law Council, 2007463). Other initiatives have also 

contributed to the familydispute resolution culture in Australia. The Family 

Court has sought to develop a‘less adversarial approach’, and family 

counselling services have been provided withinthe Family Court of Australia 

since it was established in 1976. The contribution ofcounselling professionals 

has been appreciated by the judiciary and policymakers (Moloney et al, 

2013464). In 2006, with the objective of improving the uptake of counselling 

and mediation services, and effecting ‘a cultural shift away from litigation 

andtowards co-operative parenting’,71 government funded Family 

Relationship Centres(FRCs) were established throughout Australia to ‘act as 

highly visible entry pointsinto the service system’ (Moloney et al, 2013) – 

operating within the communityand not being linked to litigation. They 

provide information, referral, advice, and dispute resolution services to 

separating and separated families, as well as referring intact families on to 

counselling where required.72 Engaging in family mediation (renamed 

Family Dispute Resolution) is now a requirement before parents can apply for 

parenting orders.465 
 

                                                             
462KENNETT. Wendy. It’s Arbitration, But Not As We Know It: Reflections on Family Law Dispute Resolution. 

In: International Journal of Law, Policy and The Family, 2016, 30, 1–31 doi: 10.1093/lawfam/ebv017 Advance 

Access Publication Date: 24 January 2016.Article. In: 

ttps://www.researchgate.net/publication/291949087_It's_Arbitration_But_Not_As_We_Know_It_Reflections_o

n_Family_Law_Dispute_Resolution, p.1. Acesso em out.2017.  
463Family Law Council (2007) The Answer from an Oracle: Arbitrating Family Law Property and Financial 

Matters, Barton ACT: Attorney General’s Department, Commonwealth of Australia, p. 89. 
464Moloney, L. et al (2013) ‘Evaluating the work of Australia’s Family Relationship Centres: evidence from the 

first 5 years’, Family Court Review 51(2), 234–49. 
465Tradução: Na Austrália, também, a mediação é um método popular de resolução de disputas na família casos. 

Regulamento de mediação foi introduzido pelas mesmas reformas que também introduziu arbitragem família em 

1991, mas, em contraste com a arbitragem, o financiamento foi feito disponível para apoiar iniciativas de 

mediação. Foi um rápido sucesso e imediato (Conselho Direito de Família, 2007). Outras iniciativas também têm 

contribuído para a família cultura de resolução de disputas na Austrália.O Tribunal de Família tem procurado 

desenvolver uma 'abordagem menos contraditório', e serviços de aconselhamento familiar foram fornecidos dentro 

do Tribunal de Família da Austrália desde que foi criada em 1976. A contribuição dos profissionais de 

aconselhamento tem sido apreciado pelo Poder Judiciário e os políticos (Moloney et al, 2013).Em 2006, com o 

objetivo de melhorar a absorção de serviços de aconselhamento e mediação, e efetuando 'uma mudança cultural 

longe de litígios e para a parentalidade cooperativa', 71 financiados pelo governo Centros de relacionamento 

familiar (CRFs) foram estabelecidos em toda a Austrália para 'agir como altamente pontos de entrada visíveis para 

o sistema de serviço'(Moloney et al, 2013) - que opera dentro da comunidade e não estar ligada a processos 

judiciais. Eles fornecem informações, encaminhamento, aconselhamento e resolução de disputas em serviços para 

separar e também para famílias separadas, bem como referindo famílias intactas para aconselhamento. Engajar-se 

em mediação familiar (renomeado Resolução de Disputas Família) é agora um requisito antes de os pais aplicarem 

outros meios. 
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Neste sentido, na Austrália, são tomadas todas as providências no sentido de solução 

extrajudicial dos conflitos de família, privilegiando os meios alternativos de solução de 

controvérsias, para só após a tentativa e esgotamento desta via, ainda poderem as partes, se 

assim for necessário, tentarem a via judicial, sendo que no caso de violência familiar, as partes 

podem recorrer diretamente ao tribunal, se assim, o desejarem, nos termos da Seção 60I da Lei 

de Direito de Família.466 

 

 

4.4.10 Argentina 

 

A mediação na Argentina, assim como a de outros meios considerados como alternativos, 

surgiu como uma necessidade de enfocar o problema da crise da Justiça de uma nova forma, tendo 

em vista que a política oficial para a implementação de institutos como a mediação, a conciliação e 

a arbitragem esteve mais voltada ao descongestionamento dos tribunais, relegando a um segundo 

plano o problema de fundo da cultura de litígio e de seus malefícios.467 

Em 1992, o governo argentino, oficialmente, declarou o interesse na institucionalização e 

desenvolvimento da mediação, incumbindo a formulação de projetos de lei e regulamentações legais 

nesse sentido ao Ministério da Justiça, o que foi efetivado com o Decreto nº 1.480/92.468 

No dia 24 de outubro de 1995, foi sancionada a Lei nº 24.573 (Mediación y Conciliación) 

que “institui com caráter obrigatório a mediação prévia a todo juízo.” A iniciativa desse movimento 

proveio do Poder Judiciário argentino, que desenvolveu e colocou em marcha, em ação conjunta 

com o Poder Executivo, o qual tem a seu cargo implementar um Programa Nacional de Mediação 

elaborado por uma comissão criada para tal finalidade. A mediação, assim, foi estabelecida como 

requisito de admissibilidade da ação. A referida lei foi regulamentada posteriormente pelo Decreto 

nº 91/98.469 

Sobre a pessoa do mediador e os requisitos necessários para efetuar esse mister na lei da 

Argentina, Robles470 afirma o seguinte: “a legislação argentina, a mediação deve ser realizada por 

                                                             
466https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/21.%20Family%20Dispute%20Resolution.pdf, 

acesso em out.2017. p. 985, acesso em out.2017, p. 1003. 
467CAIVANO, Roque J.; GOBBI, Marcelo; PADILLA, Roberto E. Negociación y mediación – instrumentos apropriados 

para la abogacía moderna. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1997. p. 52-53 
468CAIVANO, Roque J.; GOBBI, Marcelo; PADILLA, Roberto E. Negociación y mediación – instrumentos apropriados 

para la abogacía moderna. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1997. p. 57. 
469DINIZ. Aline Marilurdes Generoso Cangussu.Um paralelo atual da mediação em direito de família no brasil e na 

argentina. In: http://www.iunib.com/revista_juridica/2012/03/20/um-paralelo-atual-da-mediacao-em-direito-de-familia-

no-brasil-e-na-argentina/, acesso em 09 nov. 2017. 
470ROBLES, Tatiana. Mediação e direito de família. São Paulo: Ícone, 2009. p.94. 

https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/21.%20Family%20Dispute%20Resolution.pdf
http://www.iunib.com/revista_juridica/2012/03/20/um-paralelo-atual-da-mediacao-em-direito-de-familia-no-brasil-e-na-argentina/
http://www.iunib.com/revista_juridica/2012/03/20/um-paralelo-atual-da-mediacao-em-direito-de-familia-no-brasil-e-na-argentina/


157 
 

um mediador registrado e certificado. Ainda, segundo a lei, para ser mediador é necessário ser 

advogado com três anos de experiência na prática de sua profissão”.  

A Lei 24.573 excluiu a aplicação da mediação em matéria familiar, que foi reservada para 

uma lei especial, que aplica uma técnica semelhante à já sancionada, adaptando-a às particularidades 

do problema, através do Proyecto de Ley de Mediación Familiar de 17 de Janeiro de 1996. 

O Projeto de Lei sobre Mediação Familiar dispõe em seu artigo 1º:  

 

Institúyese, con carácter obligatorio, la mediación previa a todo juicio, en los 

siguientes asuntos: a) divorcio o separación personal, incluidos aquellos 

contemplados en ellos artículos 205, 214 y 210 del Código Civil; b) disolución de 

la sociedad conyugal, aunque no medie divorcio o separación personal; c) 

liquidación y partición de la sociedad conyugal, salvo que la disolución se hubiere 

producido por muerte de uno de los cónyuges; d) tenencia de hijos y régimen de 

visita y todas aquellas cuestiones vinculadas al ejercicio de la p tria potestad; e) 

alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco o de la patria libertad; f) 

autorización para contraer matrimonio y oposición a su celebración; g) supuestos 

del artículo 5°471 de la ley 24.417.472 

 

Sobre a mediação em direito de família, é largamente utilizada nos tribunais privados 

da Argentina, aguardando sua vigência no sistema legal prevista no Projeto de Lei de mediação 

familiar. No tocante a arbitragem, esta também não pode ser aplicada no campo do direito de 

família.473 

Assim diante do exposto, tendo em vista as concepções adotadas pelas diversas culturas 

existentes no mundo em que o conceito de família, a forma de tratamento e meios de resolução 

de seus litígios decorrem das concepções próprias que envolvem não apenas questões 

eminentemente jurídicas, mas também questões históricas, concepções sociais, ideais e 

princípios partilhados pelo determinado povo, o Estado enquanto guardião da tutela 

jurisdicional deve estar atento às peculiaridades e eventuais transformações.  

                                                             
471O artigo 5º da Lei 24.417 estabelece que um juiz, dentro de quarenta e oito horas, deve tomar medidas de precaução 

para convocar as partes e o Ministério Público para mediação em conferência, incitando-as e as suas famílias para 

assistirem a programas educativos e terapêuticos, tendo em conta o relatório do artigo 3º. Esse relatório é a interação de 

diagnóstico por especialistas familiarizados em várias disciplinas para determinar o dano físico e psicológico sofrido pela 

vítima da violência familiar. In: DINIZ. Aline Marilurdes Generoso Cangussu.Um paralelo atual da mediação em direito 

de família no brasil e na argentina. In: http://www.iunib.com/revista_juridica/2012/03/20/um-paralelo-atual-da-mediacao-

em-direito-de-familia-no-brasil-e-na-argentina/, acesso em 09 nov. 2017. 
472Tradução: a) Divórcio ou separação pessoal, inclusive aqueles referidos nos artigos 205, 214 e 210 do Código 

Civil; b) dissolução da parceria conjugal, mesmo que não haja divórcio ou separação pessoal; c) liquidação e 

partição da parceria conjugal, a menos que a dissolução tenha ocorrido devido à morte de um dos cônjuges; d) 

regime de custódia e visitação de crianças e todas as questões relacionadas ao exercício da autoridade tripartite; e) 

alimentos entre cônjuges ou derivados do parentesco ou da liberdade da pátria; f) autorização para se casar e 

oposição à sua conclusão; g) Hipóteses do artigo 5 da Lei 24.417. 
473RIVERA. Julio César. El arbitraje en Argentina. 

http://www.rivera.com.ar/sites/default/files/rivera_el_arbitraje_en_argentina2.pdf, acesso em 09 nov. 2017. 

http://www.iunib.com/revista_juridica/2012/03/20/um-paralelo-atual-da-mediacao-em-direito-de-familia-no-brasil-e-na-argentina/
http://www.iunib.com/revista_juridica/2012/03/20/um-paralelo-atual-da-mediacao-em-direito-de-familia-no-brasil-e-na-argentina/
http://www.rivera.com.ar/sites/default/files/rivera_el_arbitraje_en_argentina2.pdf
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V- LIMITES E POSSIBILIDADES DA APLICAÇÃO DA ARBITRAGEM NO 

DIREITO DE FAMÍLIA  

 

Noes termos expressos do art. 1º da Lei 9.307/1996, somente os direitos patrimoniais 

disponíveis podem ser levados à jurisdição arbitral. Na mesma esteira, os art. 851 a 853 do 

Código Civil Brasileiro determinam a possibilidade de se pactuar compromisso para a solução 

de conflitos, vedando-se, contudo, que o objeto de tal pacto seja questões de estado, direito 

pessoal de família e de outras questões que não tenham caráter estritamente patrimonial. Em 

uma primeira leitura, infere-se a restrição da jurisdição arbitral à questões patrimoniais 

disponíveis, mas este entendimento deve ceder espaço à nova realidade do direito de família no 

Brasil, bem como ser interpretado de modo finalístico e funcional. 

Diante a delonga dos processos judiciais e os custos envolvidos na sua utilização, a 

arbitragem apresenta-se como método célere, racional, e, economicamente bem mais vantajoso 

que o método judicial. Com a nova realidade do novo CPC, a parte interessada poderá ter acesso 

a diferentes formas de solução de conflitos, sendo o advogado responsável por discutir e 

oferecer ao seu cliente as maneiras de solução mais adequadas, explorando amplas 

possibilidades dos meios autônomos e da arbitragem como meio heterônimo alternativos de 

solução de litígios. 

Luis Fernando Guerreiro474, leciona que o Brasil adotou também o sistema multiportas, 

e, faz alusão às experiências estaduniense e anglo saxônica: 

 

Nos Estados Unidos observa-se uma grande variedade de métodos de trabalho 

de solução de conflitos (mini-trial, avaliação neutra de terceiro, summary jury 

trial, private judging, etc), buscando-se sempre o mais apropriado para a 

solução do conflito, sendo admissível, ainda a combinação de tais métodos. 

Trata-se do chamado sistema multi-door courthouse, com o qual se visa ao 

fornecimento da melhor forma possível de solução de determinado conflito. ” 

(...). Já o direito anglo saxão, traz um manual de instruções institucionalizado, 

mas, com modelos processuais diferentes de lugar para lugar, sendo os mais 

conhecidos a negociação, conciliação e mediação. 

 
Os objetivos dos métodos alternativos de solução de controvérsias só serão atingidos se 

as partes tiverem informação e orientação para conhecerem as possibilidades e a efetivação do 

                                                             
474Os métodos de solução de conflitos e o processo civil. São Paulo: Atlas, 2015. Carlos Alberto Carmona 

(coord.), p.12. 
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direito, através dos resultados obtidos com o método livremente escolhido pelas partes, trazendo 

como foco da tese, a arbitragem no direito de família. 

A presente tese tem como principal objetivo, contudo, apresentar uma análise crítica de 

tal conteúdo através de uma interpretação finalística da lei ao invés de somente a intepretação 

literal, ampliando a aplicação da lei de arbitragem para as questões de família, no que tange aos 

direitos indisponíveis transigíveis. 

 

 

5.1 Aplicabilidade da tese para a ciência jurídica e para o direito. 

 

É por meio do Direito que se tem a possibilidade de coexistência pacífica e “ordenada 

de indivíduos e de grupos, distintos segundo sua livre razão comum de ser. Igualdade de homens 

livres em uma convivência feita de recíproco respeito e de concórdia”475. 

O Direito, enquanto ciência compreensiva, direciona-se primordialmente para a 

investigação do sentido das normas. Em alguns casos, a compreensão da norma ocorre de forma 

imediata e irreflexiva, visto que o seu texto contém todos os elementos necessários ao pleno 

entendimento. Em outros, o texto da norma é problemático, de modo que sua compreensão deve 

ser intermediada pela atividade interpretativa.476 

Nessa árdua tarefa de aquisição do conhecimento do direito se encontra a Ciência 

Jurídica, que segundo Miguel Reale477. “tem por objeto o fenômeno jurídico tal como ele se 

encontra historicamente realizado”, estudando como ele se concretiza no espaço e no tempo. 

 Maria Helena Diniz478leciona que: 

 

A dogmática jurídica não explica o fenômeno, mas ensina e diz como deve ser 

feito, delimitando as possibilidades abertas pela questão da decidibilidade. 

Exerce função relevante não só para o estudo do direito, mas também para a 

aplicação jurídica. Viabiliza como elemento de controle de controle de 

comportamento humano, ao permitir flexibilidade interpretativa das normas e 

ao propiciar, por suas criações teóricas, a adequação das normas no momento 

de sua aplicação. A ciência jurídica é um instrumento de viabilização do 

direito. 
 

Neste contexto Ferraz Júnior informa que a função dogmática é ampla: 

 

                                                             
475REALE, Miguel. Horizontes do Direito e da História. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 290. 
476LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 282-

283. 
477REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 16-17. 
478DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. 2 vol. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 613. 
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a Dogmática Jurídica não se exaure na tarefa – embora relevantíssima e 

decisiva – de interpretação, construção e sistematização dos modelos 

jurídicos, numa análise de todos os processos que integram a técnica jurídica, 

pois implica e pressupõe a determinação de seus princípios constitutivos na 

condicionalidade do ordenamento vigente. Tudo, aliás, sem perda do contato 

com os pressupostos transcendentais ou filosóficos da experiência jurídica479. 
 

 

 A função social da ciência jurídica está na obrigação de limitar as possibilidades de 

alteração na aplicação do direito e de controlar a coerência das decisões, tendo por base outras 

decisões, afinal é só a partir de um estudo científico-jurídico é que se pode dizer o que é 

juridicamente possível. Todo o jurista deve ter como ideal “descobrir o que está implícito no 

ordenamento jurídico, reformulando-o, apresentando-o como um todo coerente e adequando-o 

às valorações sociais vigentes”480. 

 Ensina Maria Helena Diniz 

 

O cientista está autorizado a escolher seu itinerário, mas isto em função do 

ponto de vista sob o qual estudará seu objeto. Deve descobrir a rota exata que 

conduza aos fins que persegue. O sucesso de uma investigação científica 

depende do método adotado. Sem um método que dê coerência e sentido à 

operatividade científica, as tentativas de conhecer desembocam em 

experimentos sem consistência481. 
 

 Sobre os limites de aplicação da ciência jurídica, Maria Helena Diniz482 doutrina: 

  

A ciência jurídica busca fixar os limites da aplicação jurídica, visto que lhe 

compete apresentar o direito como um todo coerente, contendo uma unidade 

sistemática, numa tentativa de conciliar as contradições, sem, contudo, 

eliminá-las, criando assim condições para a decisão dos conflitos com um 

mínimo de perturbação social. 

 

Além da aplicabilidade prática, é fundamental que o método de trabalho tenha 

representação para os indivíduos da sociedade que não participam do procedimento.  

Conforme Niklas Luhmann483: “a legitimação é a institucionalização do 

reconhecimento de decisões como obrigatórias. ” (...) Deve existir a sensação de que o 

                                                             
479FERRAZ JR., Função Social da Dogmática jurídica. São Paulo: RT, 1980. p. 94. 
480DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à ciência do direito: introdução à teoria geral do direito, à 

filosofia do direito, à sociologia jurídica. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 217. 
481 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à ciência do direito: introdução à teoria geral do direito, à 

filosofia do direito, à sociologia jurídica. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 47. 
482DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à ciência do direito: introdução à teoria geral do direito, à 

filosofia do direito, à sociologia jurídica. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 231. 
483LUHMANN. Niklas. Legitimação e procedimento. Tradução de Maria da Conceição Corte Real. Brasilia: UNB, 

1980, p.104-06. 
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procedimento se passa naturalmente e que com esforço sério, justo e intenso se investigarão a 

verdade e a justiça”; assim, a legitimação da arbitragem perante a sociedade, é o que se espera 

como método de solução de controvérsia no direito de família. 

O Código Civil de 2002 assinalou novos rumos ao direito privado como a eticidade, a 

socialidade e a economicidade. Essas características predominam com muita força no campo 

do contrato, onde o Código destaca normas explícitas para consagrar a boa-fé objetiva, a função 

social do contrato e o equilíbrio econômico. 

Na teoria tridimensional do Direito, demonstrou Miguel Reale484 que a norma 

jurídica é a síntese resultante de fatos ordenados segundo distintos valores. Com efeito, leciona 

ele, onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato 

subjacente (econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica, etc.); um valor, que confere 

determinada significação a esse fato; e, finalmente, uma regra ou norma que representa a relação 

ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor.  

Francisco Amaral485 ensina que este tema integra o “movimento de revisão crítica por 

que passa o direito atual, com a hermenêutica e a praxis superando a concepção dogmático-

exegética da ciência jurídica e a correspondente visão positivo-legalista herdada do século 

passado [...]”.  Em outras palavras, o Direito é reconhecido, cada vez mais, “como um 

ordenamento formado não só de normas, mas também de valores e princípios jurídicos, produto 

da relação dialética entre a intenção sistemática, exigida pelo postulado da ordem, e a 

experiência problemática, imposta pela realidade social”486. 

Destarte, segundo Claus-Wilhelm Canaris487, o sistema jurídico torna-se “ordem 

axiológica ou teleológica de princípios jurídicos gerais”11, havendo, paulatinamente, a 

substituição do sistema fechado pelo sistema aberto, com vistas a contemplar as demandas 

impostas pela sociedade, sem descurar do controle estatal das formulações jurídicas. 

Houve o reconhecimento, ainda que tardio, de “que o direito não mais satisfaz às necessidades 

de uma sociedade que evolui mais depressa do que ele”, o que é evidenciado pela “fragmentação 

dos sistemas e o pluralismo das fontes”.488 

                                                             
484REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.65. 
485AMARAL, Francisco. Racionalidade e sistema no direito civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, n. 121, p. 233-243, jan./mar. 1994. p. 234. 
486AMARAL, Francisco. Racionalidade e sistema no direito civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, n. 121, p. 233-243, jan./mar. 1994. p. 237. 
487CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Introdução e 

tradução A. Menezes Cordeiro. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 5; 
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Tem-se, pois, com as cláusulas gerais um antídoto à tipicidade que tradicionalmente 

caracteriza as normas casuísticas dos códigos e que ao longo dos anos vêm perdendo sua 

eficácia social (efetividade). Nas cláusulas gerais, exerce o juiz verdadeira função criadora, pois 

os conceitos não são apenas vagos no antecedente, mas também no consequente do dispositivo 

normativo.489 

Cabe aqui a advertência de Judith Martins Costa490, em sua experiência cotidiana: 

 
 [...] muitas das regras do novo Código, ainda que não fundamentalmente 

alteradas em sua littera, são diversas, em seu significado e alcance, pela 

nova anima que as vivifica, centradas que estão na pessoa humana como 

‘valor-fonte’ de todos os demais valores. 
 

Para a interpretação contratual a utilização do “diálogo das fontes”, torna-se 

fundamental, conforme nos ensina Claudia Lima Marques491: “A solução atual ou pós-moderna 

é sistemática e tópica ao mesmo tempo, pois deve ser mais fluida, mais flexível, a permitir 

maior mobilidade e fineza de distinções. Hoje a superação de paradigmas foi substituída pela 

convivência ou coexistência dos paradigmas. ” 

Com fito na superação dos problemas gerados pela deficiência da atuação do Estado 

como administrador, legislador e pacificador social, a sociedade tem criado alternativas, por 

meio de iniciativas autônomas ou com conjunto com setores privados, para defesa e garantia de 

seus direitos sociais e solução de controvérsias.492 

Miguel Reale493 trouxe à debate em seu artigo intitulado a Crise da Justiça e 

Arbitragem, a alarmante morosidade para obtenção de sentenças definitivas e sua imediata 

execução – ponderando-se que justiça tardia é justiça nenhuma – até o leal reconhecimento de 

que nem mesmo o Poder Judiciário não ficou isento dos malefícios da corrupção, enumerando 

vários problemas e causas, como sendo:  

 

os empecilhos de uma legislação processual superada, que propicia recursos e 

expedientes que solertes advogados convertem em instrumento tático de 

incabíveis e condenáveis delongas; a carência nos órgãos judiciários dos 

meios eletrônicos que a técnica de comunicação atualmente predomina nos 
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domínios empresariais, prevalecendo ainda antigas praxes cartoriais; a crise 

do ensino jurídico que impede a rápida seleção de juízes à altura de sua alta 

missão, com acabrunhantes lacunas nos quadros da magistratura; a revisão e 

atualização da organização judiciária, graças à autonomia que a Constituição 

confere ao Judiciário; a falta de um órgão de controle externo das atividades 

judiciárias, do qual participem representantes da OAB, muito embora em 

minoria em relação aos membros togados, sem qualquer interferência, é claro, 

no tocante ao poder de decidir privativo dos juízes; condigna remuneração 

compatível com a alta missão confiada aos magistrados, obedecidas, porém, 

as possibilidades financeiras do Poder Executivo, e sem se criarem diferenças 

gritantes em conflito com seus auxiliares. 
 

Na época salientou a importância da Lei de Arbitragem como uma saída para a crise 

da Justiça: 

 
É a esta altura que se põe cada vez mais a necessidade que deveriam ter as 

empresas e os advogados de fazer mais constante e habitual emprego da Lei 

n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, que implantou no País o processo de 

arbitragem. (...) Se não me engano, é crença predominante, nos círculos 

empresariais, e até mesmo na classe dos advogados, de que o processo de 

arbitragem seria mais propriamente destinado aos negócios internacionais, e 

quando estiverem em jogo questões de apurada técnica, cujo julgamento exija 

altos conhecimentos especializados tanto dos peritos, que geralmente atuam 

no foro, quanto dos magistrados. Ora, se há algo que vai adquirindo cada vez 

maior consistência, no mundo contemporâneo, é a opção normal – ou seja não 

excepcional – da arbitragem como processo para resolver qualquer espécie de 

conflito entre as partes de contratos de significativo valor, desde que se trate, 

é óbvio, de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. (...)Como se 

vê, os que optam pelo processo de arbitragem acham-se protegidos pelo 

superior pronunciamento do Poder Judiciário, não subsistindo mais as dúvidas 

iniciais dos que, por equívoco, arguiram a sua inconstitucionalidade. Tudo 

aconselha, por conseguinte, a opção pela arbitragem, em virtude da 

praticidade de seu procedimento, máxime se os interessados estabelecerem, 

de comum acordo, o processo de escolha dos árbitros, ou adotarem as regras 

de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada.  

 

A finalidade básica da atuação do governo é o direcionamento da atividade e dos 

serviços públicos à efetividade do bem comum, portanto, a imparcialidade, transparência, 

participação e aproximação com a comunidade, criatividade, eficácia, desburocratização e 

busca de qualidade na prestação jurisdicional, permitirão a superação da tão discutida crise de 

acesso à justiça, em todos os seus contornos, com concretização das garantias contidas na Carta 

Constitucional.494 

A nova ordem constitucional, inseriu o princípio da dignidade humana e o direito ao 

mínimo existencial para efetivação dos direitos. O novo Código Civil, trouxe conceitos abertos, 
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impondo aos contratos a função social e a boa-fé objetiva, que serão melhor delimitados a 

seguir. 

 

 

5.2- Princípio constitucional da dignidade humana e do mínimo existencial para 

efetivação dos direitos de acesso à justiça 

 

A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não se caracterizou apenas 

como enunciação formal de princípios, mas também como plena positivação de direitos que 

possibilitaria que qualquer pessoa exigisse sua tutela perante o poder judiciário para a 

concretização da democracia. Assim, visando à construção de uma sociedade mais justa e 

solidária, a constitucionalização dos direitos fundamentais possibilitou que os efeitos deles 

incidissem em todos os ramos do Direito, notadamente nas relações privadas entre os 

particulares e entre o Estado e os particulares.  

Nesse contexto Virgílio Afonso da Silva495: 

 

Com constitucionalização do direito quer-se aqui fazer menção (...) à 

irradiação dos efeitos das normas (ou valores) constitucionais aos outros 

ramos do direito. O principal aspecto desta irradiação (...) revela-se na 

vinculação das relações entre particulares a direitos fundamentais, também 

chamada de efeitos horizontais dos direitos fundamentais. 
 

O direito tem como principal função a proteção ao ser humano, uma vez que, sem 

respeito à pessoa humana não há justiça e sem justiça, que é limitadora do Direito, não há 

Direito.  

Regine Kather496 em primoroso estudo sobre a pessoa, sintetizou: “Dignidade não pode 

ser portanto, atribuída a um ser humano ou dele retirada. Não é algo que teríamos de alcançar 

ao cabo de um penoso processo de consenso. Ela não pode ser adquirida nem vir a ser perdida. 

O que simplesmente podemos é merecê-la ou feri-la. ” 

Neste sentido, José Baptista Villela497 sintetiza: “A dignidade da pessoa humana é o 

eixo central de toda a articulação a que estamos socialmente preordenados e constitui, enfim, 
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especialmente nas culturas ocidentais, a mais alta expressão de convergência social a que fomos 

capazes de chegar. 

A dignidade, como corolário do princípio da dignidade humana, que tem a dimensão e 

importância respeitada pela Carta Magna de 1988 e assim, seguida pelas leis 

infraconstitucionais, pode ser assim definida, nas lições de Immanuel Kant498: “No reino dos 

fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em 

vez dela qualquer outra como equivalente, mas quando uma coisa está acima de todo o preço, 

e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade”. 

Há que se observar, que além dos recursos mínimos de sobrevivência, a sociedade 

moderna exige uma atuação positiva do Estado para que possa gozar de seus direitos básicos, 

e, sendo o acesso à Justiça considerado o mais básico dos direitos humanos, um poder judiciário 

moroso, ineficiente e dissociado da realidade coloca em risco toda a construção de um Estado 

democrático de direito.499 

Destarte, um Estado democrático de direito, como o Brasil, deve assegurar, condições 

mínimas de existência ao acesso à justiça, de forma mais ampla possível, de forma que os meios 

alternativos de solução de controvérsias possam, quiçá, serem considerados uma etapa prévia e 

necessária para o exercício da ação, tornando inadequada e desnecessária a opção pela via 

judicial, sendo o debate primordial para a efetivação do mínimo existencial dos particulares.  

Nessa seara, o Estado deve garantir que ninguém tenha sua dignidade ferida, e não 

somente assegurar a sobrevivência do indivíduo. Portanto, cabe ao Estado fornecer àqueles que 

lhe são tutelados moradia digna, educação de qualidade, sistema de saúde eficiente e acesso, 

acesso à justiça, e, principalmente propiciar meios para a solução pacífica de conflitos, bem 

como todos os demais direitos fundamentais previstos, tendo sempre como norte a construção 

de uma sociedade mais justa, livre e solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da 

pobreza, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem qualquer 

distinção.  

Para Alberto Nogueira500, a jurisdição está integrada na categoria de direito 

fundamental e somente por meio da jurisdição todos se garantem nos seus direitos, deveres e 

realizam suas expectativas de justiça, significando, portanto, garantia e segurança, uma vez que 

no Estado democrático de direito, a ordem jurídica “terá que ser necessariamente justa. ” 
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O acesso à justiça é uma garantia fundamental inserta nos principais ordenamentos 

jurídicos modernosque, para ser alcançada, importa na confluência de duas condições: em 

primeiro lugar, o sistema de solução de conflitos tem que se apresentar igualmente acessível e 

alcançável por todos e, em segundo lugar, ele há de produzir resultados que sejam individual e 

socialmente justos501e, sobretudo, efetivos, isto é capazes de garantir “de forma prática e na 

medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e precisamente aquilo que tem o direito 

de obter.”502 

Sobre os juízes tecnocratas e distanciados da realidade que se lhes apresenta, José 

Roberto Nalini503, assim se posiciona: 

 

A construção de um paradigma de um juiz servo da lei conduziu o Judiciário 

à encruzilhada em que ora se encontra. O escravo do ordenamento é incapaz 

de criatividade e imaginação. Não tem sabido responder- a tempo e a hora- os 

desafios postos por uma sociedade cambiante e chamada a participar. 

Treinado a vivenciar os dogmas da inércia, imparcialidade e neutralidade, 

trabalhando com uma só dimensão do tempo, o passado, o juiz é levado a 

permanecer imerso numa realidade meramente virtual. 
 

As maneiras de o homem se relacionar diversificam-se e modificam-se ao longo do 

tempo, sendo restritivo e discriminatório proteger apenas um tipo familiar, devendo o atual 

direito buscar sua atualização diante fatos jurídicos que antecedem as normas.  

Neste sentido leciona Silvio de Salvo Venosa504: 

 

A unidade familiar, sob o prisma social e jurídico, não mais tem como baluarte 

exclusivo o matrimônio. A nova família estrutura-se independentemente das 

núpcias. Coube à ciência jurídica acompanhar legislativamente essas 

transformações sociais, que se fizeram sentir mais acentuadamente em nosso 

país na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra. Na década de 

70, em toda a civilização ocidental, fez-se sentir a família conduzida por um 

único membro, o pai ou a mãe. Novos casamentos dos cônjuges separados 

formam uma simbiose de proles. (...) Casais homoafetivos vão paulatinamente 

obtendo reconhecimento judicial e legislativo. Em poucas décadas, portanto, 

os paradigmas do direito de família são diametralmente modificados. 

 

É uma questão de atendimento ao princípio da dignidade humana, o atendimento aos 

novos conceitos de família e evolução do direito em si. Assim, a dignidade trata-se de direito 

inerente a qualquer pessoa, ou seja, a todas as pessoas, sem exceção, apresentando-se como um 
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elemento que caracteriza o ser humano como tal e que dele não pode ser dissociado. Dessa 

forma, é possível concluir que a dignidade é intrínseca à pessoa e independente de sua cultura, 

classe social, cor, origem e atitude, ainda que imoral ou criminosa. 

Em outras palavras, pode-se conceituar dignidade da pessoa humana da seguinte forma, 

nas lições de Alexandre de Moraes505: 

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida 

e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 

humanos. 

 

Ademais, logo em seu art. 1°, inciso III, a Constituição Federal de 1988 apresenta como 

um de seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana. Trata-se de um fundamento 

axiológico que se estende a todo o ordenamento, a todos os âmbitos, isto é, aplica-se a 

concepção de dignidade da pessoa humana nas áreas trabalhista, cível, penal, administrativa, 

eleitoral, bem como nos demais ramos do Direito. Destarte, este princípio orienta as atividades 

estatais e as privadas, apresentando-se como um mínimo protetivo.  

Garrido de Paula506, sustenta que: “é de se frisar que a dignidade da pessoa humana 

exige a contraprestação do respeito à integridade física, psíquica e moral, com abrangência da 

preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços 

e objetos pessoais. A dignidade da pessoa humana encontra-se no centro da construção dos 

direitos fundamentais. ” 

Pode-se dizer, em outras palavras, que a dignidade da pessoa humana é um valor 

positivado, um axioma que se tornou fundamento do Estado brasileiro. Por esta razão, o 

princípio é recorrentemente suscitado nas mais diversas áreas jurídicas, podendo ser arguido a 

qualquer tempo e por qualquer pessoa que a ele vislumbre lesão. 

Ainda, é possível perceber que o princípio da dignidade é um princípio que visa à 

estruturação, à construção e à indicação de ideias diretivas primárias e básicas de toda a ordem 

constitucional e, por conseguinte, jurídica. Assim, para a efetiva aplicação desse princípio, 

todas as searas do Direito deverão observá-lo, tendo-o sempre como norte.  
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Luiz Edson Fachin507 destaca que “todos os institutos fundamentais do Direito Civil 

devem atender à dignidade da pessoa, desde a propriedade funcionalizada, passando pelas 

relações de família até as obrigacionais”.  

Dessa feita, é fundamental que o Estado forneça ao indivíduo proteção legal ao mínimo 

existencial, uma vez que este é imprescindível a uma vida, de fato, digna. Surge, então, a noção 

de patrimônio mínimo, a qual preconiza que a pessoa deve ser o centro de todo o direito privado 

em detrimento do patrimônio. Contudo, ressalta-se que o objetivo do conceito de patrimônio 

mínimo não é atacar o direito à propriedade e ao crédito, mas somente impedir que eles se 

sobreponham à dignidade da pessoa.  

Importante esclarecer que o conceito de mínimo existencial abrange não apenas bens de 

cunho monetário e econômico, mas também os bens jurídicos, bem como que a garantia dele 

está intimamente ligada à busca por uma sociedade mais igualitária, justa e solidária.  

Nesse contexto Ana Paula de Barcellos508 acentua que:  

 

As condições básicas para a existência humana, somadas aos elementos 

necessários ao exercício da sua dignidade, é que configuram o núcleo do 

mínimo existencial. Esse compreende o conjunto de situações materiais a uma 

existência com dignidade, mas não somente uma existência meramente física, 

como também espiritual e intelectual, fundamentais em um Estado que, pela 

feição democrática, demanda a participação dos indivíduos nas gerências 

públicas e, pelo aspecto liberal, permite a cada um o alcance de seu próprio 

desenvolvimento. 

 

Lado outro, o inciso XXXV, do art. 5°, da Constituição Federal/88, traz que a lei não 

poderá excluir lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário. É de conhecimento 

geral que a autotutela é proibida no ordenamento jurídico brasileiro e que, com isso, tem-se o 

Estado como titular exclusivo da jurisdição.  

Como contrapartida a este monopólio, foi conferido aos particulares o direito de ação. 

Assim, tem-se, por direito de ação, o direito à sentença de mérito. Contudo, o direito a sentença 

de mérito, por si só, não satisfaz nem corresponde ao direito à tutela jurisdicional efetiva: é 

preciso que, além de ser reconhecido pelo Estado, o direito material seja realizado. Destarte, tal 

direito fundamental deve ser entendido como a junção de outros dois, quais sejam, o direito à 

sentença e o direito aos meios executivos para que o provimento seja efetivamente concretizado 
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no mundo dos fatos. De modo mais simples, não basta que o juiz declare o direito, é preciso, 

também, que sejam garantidas formas eficazes para a satisfação dele.  

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni509:  

 

A coisa julgada material, além de se constituir em pilar do Estado 

Democrático de Direito, é corolário do direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva. (...) O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva 

não significa apenas a resolução adequada do litigio, mas também direito 

fundamental à tutela jurisdicional que ponha término à contenda ou que 

finalize a disputa.  

 

Os direitos fundamentais de primeira geração, denominados direitos civis, garantem a 

liberdade do cidadão em relação ao Estado. Os direitos fundamentais de segunda geração, ou 

direitos econômicos ou sociais, correspondem ao direito de igualdade e da exigência de que a 

atividade estatal seja realizada no interesse do cidadão. Os direitos fundamentais de terceira 

geração o direito de solidariedade ou fraternidade compreendem os direitos coletivos e difusos. 

Em decorrência da globalização, ocorreu a introdução dos direitos de quarta geração, sendo 

entendidos como o direito a uma democracia direta e a informação correta e o direito ao 

pluralismo do sistema, o que culminará na universalização dos direitos e na concretização da 

sociedade para o futuro.510 

No grupo dos denominados direitos de terceira e quarta geração estão inseridos “os 

novos direitos”, os quais ainda se encontram em processo de formação e têm como objetivo 

assegurar a todos os indivíduos as garantias até então não reconhecidas e dentro da 

indispensável convivência social harmônica, esta necessária à sobrevivência de qualquer 

sociedade organizada.511 

Sobre estes “novos” direitos e as litigiosidades originárias destes, manifestam-se 

Antônio Carlos Wolkmer e José Rubens Morato Leite512, no seguinte sentido: “diante da crise 

de paradigmas, mudanças no ponto de vista e o surgimento de novos sujeitos sociais, surge 

também uma nova juridicidade, a qual rompe com os modelos clássicos da dogmática jurídica 

e revela-se em espaço mais democrático e pluralista para exame e decisão. ” 
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Moreira Neto513 preceitua que: “diante da insatisfação geral e com vistas ao respeito da 

dignidade humana, o Estado atual tem buscado na redução da imperatividade e na 

desmonopolização do poder, por meio da negociação e do diálogo, a reconstrução e 

reformulação de suas instituições e órgãos de poder. 

A efetividade do direito não depende somente da tutela que lhe é deferida pelo Estado, 

mas, dos procedimentos, mecanismos e da organização colocados à sua disposição para a 

distribuição, fruição e apropriação de direitos, cabendo ao indivíduo a liberdade para escolha 

do caminho a percorrer, na solução de seus litígios. 

Quanto ao direito de família, observa-se que o perfil arcaico de família foi 

completamente ultrapassado com a promulgação da Carta Magna de 1988, que sedimentou os 

direitos fundamentais, constitucionalizando as relações privadas. 

Ilustram este tema com maestria Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 514no 

seguinte excerto: 

 

Ora, com a Lex Fundamentallis de 1988 determinando uma nova navegação 

aos juristas, observando que a bússola norteadora das viagens jurídicas tem de 

ser a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a solidariedade social e a 

erradicação da pobreza (art. 3º) e a igualdade substancial (arts. 3º e 5º), o 

Direito das Famílias ganhou novos ares, possibilitando viagens em mares 

menos revoltos, agora em “céu de brigadeiro”. A família do novo milênio, 

ancorada na segurança constitucional, é igualitária, democrática e plural (não 

mais necessariamente casamentária), protegido todo e qualquer modelo de 

vivência afetiva e compreendida como estrutura socioafetiva, forjada em laços 

de solidariedade.). 
 

O fenômeno da constitucionalização do Direito Civil constitui-se no fato de o estudo e 

aplicação dos institutos Jus civilistas passaram a ser empregados a luz do Direito constitucional 

e principalmente dando-se o caráter de aplicação horizontal dos direitos fundamentais, o que se 

entende como sendo a efetivação dos direitos fundamentais em sede de relações privadas, como 

no caso ora em tela, no ramo do Direito Familiarista. Neste sentir a família tornou-se com fulcro 

no artigo 226, caput da constituição Federal, a base da sociedade e não mais a base do Estado, 

logo não necessitando de seu monopólio de regulamentação, mas sim de sua proteção especial. 

É com base neste novo pensar que o estado passou a dar guarida a novas conformações 

familiares, formadas sem vínculos jurídicos formais, sem uma solenidade oficial, portanto 

famílias de fato a exemplo da união estável (artigo 226, parágrafo 3º, da Carta Política). 

                                                             
513MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Mutações de direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 

p.2. 
514FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito civil. Vol. 06. Famílias. 7. Ed, São 

Paulo, Atlas, 2015, p.13. 
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Destarte, o Estado passou a reconhecer como viga-mestra da família e liame basilar como 

requisito para o reconhecimento do núcleo familiar o afeto (affectio familiae).515 

A Lei 9.307/96 tem como objetivo auxiliar na reformulação dos procedimentos de 

acesso à justiça, possibilitando ao jurisdicionado a escolha pela forma de solução de conflitos. 

Todavia, seu artigo 1º determina que somente podem ser analisados e decididos neste juízo as 

controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis. 

Na atual conjectura de nosso ordenamento constitucional, a dissociação do caráter 

patrimonial e não patrimonial, sem levar em conta os valores existenciais que será devidamente 

circundado com o acatamento e aplicação do princípio da dignidade humana e o direito ao 

mínimo existencial, função social do contrato e boa-fé objetiva, obrigando os juristas uma 

incessante reconstrução do direito. 

 

 

5.3- Princípio da boa-fé objetiva e da função social no direito contratual 

 

A autonomia de vontades é preceito basilar na conceituação de contrato, com base nesta 

Caio Mário da Silva Pereira516 leciona: “Em suas linhas gerais eis o princípio da autonomia de 

vontade que genericamente pode enunciar-se como a faculdade que têm as pessoas de concluir 

livremente os seus contratos.” 

Francesco Galgano517 leciona que “o contrato é a forma máxima de aquisição de 

propriedade e circulação de riquezas. Nesse aspecto, a liberdade de contratar significa que as 

partes podem definir, e só elas podem constituir, regular ou extinguir negócio jurídico de 

natureza patrimonial.” 

Pratica-se a auto-regulamentação dos interesses privados diante de pressupostos de 

igualdade e liberdade entre titulares de direitos, definindo regras da referida contratação e 

optando, caso queiram, pela não vinculação.518 

Como afirma Arnoldo Wald519, “a liberdade contratual só sofre restrições em virtude da 

ordem pública, que representa a projeção do interesse social nas relações interindividuais.” 

                                                             
515CAMELO. Guilherme Augusto. As novas conformações familiares no Brasil da pós-modernidade. In: 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/1164/As+novas+conforma%C3%A7%C3%B5es+familiares+no+Brasil+da+p

%C3%B3s-modernidade; acesso em 12/01/2018. 
516PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: fonte das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 

1963, v. III, p.17-18. 
517GALGANO. Francesco. Diritto privato. 14. ed. Padova: CEDAM, 2008, P.223-224. 
518 BITTAR. Carlos Alberto. Direito dos contratos e dos atos unilaterais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1990, p.34-35. 
519WALD. Arnoldo. Direito civil brasileiro: direito das obrigações. Rio de Janeiro: Lux, 1962, p.18. 

http://www.ibdfam.org.br/artigos/1164/As+novas+conforma%C3%A7%C3%B5es+familiares+no+Brasil+da+p%C3%B3s-modernidade
http://www.ibdfam.org.br/artigos/1164/As+novas+conforma%C3%A7%C3%B5es+familiares+no+Brasil+da+p%C3%B3s-modernidade
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O contrato numa perspectiva constitucional, possui uma nova feição e conceito, 

conforme ensina Paulo Nalin520: 

 

O contrato, hoje, é relação complexa solidária. É esse o axioma proposto, a 

partir do qual todos os contratos, no campo de suas particularidades, devem 

guardar sincronia.” Explica ainda que: “sendo o contrato interprivado a 

relação jurídica subjetiva, nucleada na solidariedade constitucional, destinada 

a produzir efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares 

subjetivos da relação, como também perante terceiros.  
 

E, neste diapasão assevera que o conceito de fatos jurídicos não pode ser reduzido ao 

conceito de contrato atual, como sendo o acordo de vontades, destinado tão somente à produção 

de efeitos jurídicos constitutivos, modificativos ou extintivos da relação jurídica. 

Assim, o Código Civil em vigor no Brasil, traz à baila dispositivos referentes à boa fé 

objetiva, nos artigos 113 e 422, que são fundamentais para a interpretação de disposições 

contratuais, e a função social dos contratos no artigo 421, fornecendo uma conexão entre a lei 

e a ordem constitucional. 

De acordo com a Cláudia Lima Marques521 a boa-fé objetiva apresenta várias funções 

na teoria contratual contemporânea:  

 

A primeira função é uma função criadora, seja como fonte de novos deveres, 

deveres de conduta anexos aos deveres de prestação contratual, como o dever 

de informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte de responsabilidade 

por ato ilícito, ao impor riscos profissionais novos e agora indisponíveis por 

contrato. A segunda função é uma função limitadora, seja reduzindo a 

liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e 

cláusulas como abusivas, seja controlando a transferência dos riscos 

profissionais e libertando o devedor em face da não razoabilidade de outra 

conduta. A terceira é a função interpretadora, pois a melhor linha de 

interpretação de um contrato ou de uma relação de consumo deve ser a do 

princípio da boa-fé, que permite uma visão total e real do contrato sob exame. 

 

 

É a boa-fé destacada em dois artigos em nosso atual Código Civil, o de nº  113, segundo 

o qual “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de 

sua celebração”, e o Art. 422 que determina: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 

                                                             
520NALIN. Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva civil- 

constitucional. Curitiba: Juruá. 2001, p.255. 
521DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à ciência do direito: introdução à teoria geral do direito, à 

filosofia do direito, à sociologia jurídica. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 215. 
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Nas lições de Miguel Reale522: 

Como se vê, a boa-fé não constitui um imperativo ético abstrato, mas sim uma 

norma que condiciona e legitima toda a experiência jurídica, desde a 

interpretação dos mandamentos legais e das cláusulas contratuais até as suas 

últimas consequências. Daí a necessidade de ser ela analisada como conditio 

sine qua non da realização da justiça ao longo da aplicação dos dispositivos 

emanados das fontes do direito, legislativa, consuetudinária, jurisdicional e 

negocial. 

 
Destaca ainda o autor que a “exegese das leis e dos contratos não seja feita in abstrato, 

mas sim in concreto. Isto é, em função de sua função social.” 

No presente contexto, também estão presentes regras de boa-fé indicadas pela doutrina 

como fundamentais para a interpretação da manifestação de vontade das partes no tocante à 

intenção de arbitrar.523 

A doutrina tradicional fundada na imutabilidade de conceitos e dogmas jurídicos, cede 

lugar à função social dos contratos. Ao juiz caberá perguntar se o negócio jurídico desempenha 

um fim útil, ou serve de instrumento para um interesse objetivo. A visão não é mais meramente 

individualista.524 

O Código Civil, em seu Art. 421, dispõe que “a liberdade de contratar será exercida em 

razão e nos limites da função social do contrato”. Complementa ainda o artigo 422 que “os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 

os princípios de probidade e boa-fé”. 

Um dos motivos determinantes desse mandamento resulta da Constituição de 1988, a 

qual, nos incisos XXII e XXIII do Art. 5º, salvaguarda o direito de propriedade que “atenderá 

a sua função social”. Ora, a realização da função social da propriedade somente se dará se igual 

princípio for estendido aos contratos, cuja conclusão e exercício não interessa somente às partes 

contratantes, mas a toda a coletividade. 

Para Pedro Luiz Netto Lobo525: 

O princípio da função social determina que os interesses individuais das partes 

do contrato sejam exercidos em conformidade com os interesses sociais, 

sempre que se apresentem. Não pode haver conflito entre eles pois os 

interesses sociais são prevalecentes. Qualquer contrato repercute no ambiente 

social, ao promover peculiar e determinado ordenamento de conduta e ao 

ampliar o tráfico jurídico. 

                                                             
522REALE. Miguel. A boa fé no Código Civil. In: http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm, acesso em 

13/01/2018. 
523GUERREIRO. Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: Atlas, 2009, p.38-39. 
524SARDAS. Letícia de Farias. O Contrato no Novo Código Civil Brasileiro. Aspectos Relevantes da Intervenção 

do Judiciário. Revista da EMERJ, v.7, n.†27, 2004, p.63-90. 
525LOBO. Paulo Luiz Netto. O novo código civil discutido por juristas brasileiros. Aparecido Hernani Ferreira; 

artigos de Miguel Reale et. al. Campinas, SP: Bookseller, 2003, capítulo 3, p.85. 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm
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Miguel Reale526, sobre a função social do contrato, assevera que esta não fere a liberdade 

contratual, tão menos causa insegurança jurídica quanto a adimplemento dos contratos: 

 
Como se vê, a atribuição de função social ao contrato não vem impedir que as 

pessoas naturais ou jurídicas livremente o concluam, tendo em vista a 

realização dos mais diversos valores. O que se exige é apenas que o acordo de 

vontades não se verifique em detrimento da coletividade, mas represente um 

dos seus meios primordiais de afirmação e desenvolvimento. (...) É a essa luz 

que deve ser interpretado o dispositivo que consagra a função social do 

contrato, a qual não colide, pois, com os livres acordos exigidos pela 

sociedade contemporânea, mas antes lhes assegura efetiva validade e eficácia. 

 

A matéria também está prevista no artigo 2035 parágrafo único do Código Civil: 

“Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os 

estabelecidos neste Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.” 

Com efeito, a função social traz nova concepção ao instituto do contrato por meio da 

valorização da dignidade da pessoa humana, da busca de uma sociedade mais justa e solidária 

e com a busca da isonomia, princípios de direito civil constitucional.527 

É por isso que se pode dizer que, na fase contratual dos métodos de solução de 

controvérsias, todos os princípios da teoria geral dos contratos, notadamente o princípio da boa-

fé e a função social do contrato, sem descurar dos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e o direito ao mínimo existencial de acesso à justiça, com fins à pacificação 

social. 

 

 

5.4 Possibilidades e limites da arbitragem no direito de família  

 

A regulamentação da arbitragem no direito de família, de uma maneira injustificada, 

não admite que seja solucionada quando se tratar de direitos indisponíveis. Isto deve ser 

mudado, uma vez que o judiciário não pode exclusivamente ser o único repositório das querelas 

humanas, ante os novos meios consensuais de solução de controvérsias existentes, 

notadamente, a arbitragem. 

                                                             
526REALE. Miguel. Função social do contrato. In: http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoccont.htm, acesso 

em 11/01/2018. 
527TARTUCE. Flávio. Função social dos contratos do código de defesa do consumidor ao códigocivil de 2002. 

São Paulo: Método, 2007, p.244. 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoccont.htm
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Como assevera Maria Berenice Dias528: 

 

A sentença raramente produz o efeito apaziguador desejado pela justiça. 

Principalmente nos processos que envolvem vínculos afetivos, em que as 

partes estão repletas de temores, queixas, mágoas, sentimentos de amor e ódio 

se confundem”. Situações estas, muitas vezes, sequer aventadas no processo 

judicial. Destarte, ainda a autora alega ainda que “a resposta judicial não tem 

respondido aos anseios de quem busca muito mais resgatar prejuízos 

emocionais pelo sofrimento de sonhos acabados do que reparações 

patrimoniais ou compensações de ordem econômica. Independentemente do 

término do processo judicial, subsiste o sentimento de impotência dos 

componentes do litígio familiar além dos limites jurídicos. O confortante 

sentido de justiça e de missão cumprida dos profissionais quando alcançam 

um acordo dá lugar à sensação de insatisfação diante do desdobramento das 

relações conflituosas. 
 

No direito de família, nesse aspecto, sobre a solução das questões emocionais que 

obstaculizam as soluções nos processos judiciais, o juiz é incompetente e provavelmente vai 

errar, logo, não deveria o Estado intervir nas relações privadas, mas deveria incentivar 

primordialmente que pudesse ser dada a oportunidade para os familiares resolverem a contenda, 

porque somente eles sabem os costumes e a dinâmica de sua própria família. 

 

 

5.4.1 Da mudança de paradigmas para a efetividade do mínimo existencial para a 

aplicabilidade da arbitragem no direito de família 

 

Após as atualizações do novo CPC e da Lei de arbitragem no Brasil, observa-se um 

esforço nítido em relação à arbitragem, no sentido de vencer a cultura adversarial no meio 

judicial, como único meio possível de composição dos litígios. 

 Miguel Reale529 apresenta o conceito de cultura como sendo: 

 

A palavra “cultura” é, sem dúvida, um dos termos de mais corrente emprego 

em nosso tempo, tanto nos domínios da filosofia como nos da política, das 

ciências, das artes e da vida cotidiana. É geral a convicção de que sem ela os 

indivíduos e os povos não podem se realizar plenamente, ocupando espaço 

significativo no mundo. O sentido prevalecente de cultura refere-se ao 

conjunto de noções e conhecimentos que possibilitam o acesso aos valores 

revelados nos múltiplos campos de nossa atividade, sendo uma pessoa tanto 

mais culta quanto mais seja capaz de deles participar. Significado correlato e 

complementar desse é o relativo ao próprio acervo ou cabedal de ideias e de 

                                                             
528DIAS. Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. São Paulo: RT, 2003, p.80. 
529REALE. Miguel. Culturalismo Revolucionário. In: http://www.miguelreale.com.br/artigos/cultrev.htm, acesso 

em 12/01/2018. 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/cultrev.htm
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bens que a espécie humana logrou acumular através do tempo, sendo, não raro, 

identificado com o de “civilização. 

 

O autor conclui que a cultura não dever ser utilizada como instrumento de ideologia 

política, para a condução da sociedade e do Estado. 

Sobre a cultura de solução de litígios no Brasil, a cultura que prevalece no Judiciário e 

na formação de seus agentes (magistrados, advogados, promotores públicos, procuradores) é 

notadamente adversarial, conforme se extrai das lições de Nancy Andrighi e Gláucia 

Falsarella530: 

Aqueles que acessam a via judicial enfrentam as dificuldades impostas por um 

sistema talhado na lógica adversarial. Os profissionais do Direito nem sempre 

dispõem de habilidades específicas para a condução de processos de 

construção do consenso. Ao contrário, o que se verifica, em geral, é a 

aplicação de técnicas excessivamente persuasivas, comprometendo a 

qualidade dos acordos obtidos. Nesse contexto, ainda que o sistema de justiça 

se esforce em modernizar os seus recursos - humanos, materiais, normativos 

e tecnológicos - a dinâmica da explosão de litigiosidade, ocorrida nas últimas 

décadas no Brasil, continuará apresentando uma curva ascendente em muito 

superior à relativa aos avanços obtidos. Para o sistema operar com eficiência, 

é preciso que as instâncias judiciárias, em complementaridade à prestação 

jurisdicional, implementem um sistema de múltiplas portas, apto a oferecer 

outros meios de resolução de conflitos voltados à construção do consenso, 

dentre eles, a mediação. Por esta técnica, as partes constroem, em comunhão, 

uma solução que atenda às suas reais necessidades. [...]. O atual arcabouço 

legal permite, pois, que as instâncias judiciárias sensíveis a novos paradigmas 

viabilizem um sistema de múltiplas portas que possa gerar um choque de 

eficiência na gestão judiciária. Indispensável, pois, a destinação de recursos 

para intensificar as possibilidades de acesso e, sobretudo, qualificar a 

prestação jurisdicional. Somente após a consolidação de múltiplas 

experiências, em nível nacional, é que haverá elementos para eventual 

proposta legislativa que regulamente a matéria. Vencidos os desafios 

institucionais para a implantação do sistema, caberá à sociedade que 

legitimamente anseia por justiça e paz, intensa participação para que o 

exercício do diálogo e do consenso colabore na construção de uma sociedade 

mais pacífica, coesa e solidária. 
 

Elenora Coelho531 defende que no caso específico da transformação da chamada 

“cultura do litígio”, objetivando a promoção e incentivo ao uso de métodos adequados de 

solução de conflitos, são considerados fatores essenciais para a mudança: a) arcabouço legal 

                                                             
530ANDRIGHI, Nancy; FALSARELLA, Gláucia. Sistema multiportas: o judiciário e o consenso. Folha de S. 

Paulo, São Paulo, 24 jun. 2008. Opinião. Tendências/Debates. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2406200808.htm>. Acesso em: 22 out.2017. 
531COELHO. Eleonora. Desenvolvimento da cultura dos métodos adequados de solução de conflitos. In: 

Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. Caio Cesar Vieira Rocha, Luiz Felipe Salomão 

(Coord.), 2 ed. rev. e atual., São Paulo: Atlas, 2017, p.108. 
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eficaz, b) renovação do ensino jurídico e da educação em geral, c) cooperação do poder 

judiciário; d) cooperação da iniciativa privada. 

No sentido de se propiciar a solução conflitos levados ao judiciário, o Conselho 

Nacional de Justiça, através da Resolução n.º 125/2010, lançou a semente do Tribunal 

Multiportas532, possibilitando a conciliação e mediação como política pública de tratamento 

adequado dos conflitos de interesse, rechaçados pelo novo Código de Processo Civil e 

posteriormente com a Lei de Mediação n.º 13.140/2015. 

Sendo, pois, recentes as alterações legislativas, que darão incurso à criação de uma nova 

cultura baseada na solução de conflitos de forma consensual como prioritárias aos litígios 

judiciais, notadamente no direito de família. 

Neste sentido foi criada uma rede de tratamento adequado dos conflitos, entre estes o 

CEJUSC- Centros Judiciários de Solução de Conflitos- como órgão operacional, constantes dos 

artigos 8º e 9 º da referida Resolução 125/2010. Assim, os esforços de implantação da 

conciliação e mediação dos CEJUSC(s) nos processos judiciais de família, constituíram um 

importante avanço.  

Conforme salienta Kazuo Watanabe533, 

Por meio dessa política pública judiciária, que proporciona aos 

jurisdicionados uma solução mais adequada dos conflitos, o Judiciário 

Nacional estará adotando um importante filtro da litigiosidade, que, ao 

contrário de barrar o acesso à justiça, assegurará aos jurisdicionados o acesso 

à ordem jurídica justa, e, além disso, atuará de modo importante da redução 

da quantidade de conflitos a serem ajuizados e também, em relação aos 

conflitos judicializados ou que venham a ser judicializados, a sua solução 

pelos mecanismos de solução consensual dos conflitos, o que certamente 

determinará a redução substancial da quantidade de sentenças, de recursos e 

de execuções judiciais. 

 

A presente Resolução 125/2010, em recente emenda 2/2016, detalhou ainda a existência 

de “Fóruns Coordenadores de Núcleos” para fixação de parâmetros para as “Câmaras Privadas 

de Conciliação e Mediação”, de forma a atuarem nos processos judiciais, conforme emana a 

norma legal do artigo 165534 do CPC/2015. 

                                                             
532CAHALI. Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010, 6ª ed. rev. 

atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.66-7. 
533WATANABE, Kazuo. Política pública do poder judiciário nacional para tratamento adequado dos conflitos de 

interesse. In: RICHA, Morgana de Almeida; PELUSO, Antonio Cezar (Coord.) Conciliação e mediação: 

estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. (ADR: Alternative Dispute 

Resolutions), p. 4-5. 
534“Art. 165.  Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela 

realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a 

auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. § 1o A composição e a organização dos centros serão definidas 

pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. § 2o O conciliador, que atuará 
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Nos processos de separação, divórcio ou da ruptura da união estável, com base no 

melhor interesse da criança e do adolescente, Diniz535 assevera:  

 

Havendo separação judicial, divórcio ou ruptura da união estável, todos (juiz, 

advogado, e justiça, auxiliares do juízo, como psicólogos e assistentes sociais) 

deverão buscar a conciliação, a diminuição do sofrimento dos filhos, a 

transformação da crise familiar numa relação parental (pai, mãe e filhos) 

reorganizada e voltada para os interesses da criança e do adolescente, abrindo 

horizontes para uma reconstrução de vida. 
 

Segundo Francisco José Cahali536, “a mediação familiar, é a melhor indicação, pois na 

maioria dos casos, falta a escuta, a comunicação, e sentimentos negativos (como rancor, mágoa 

e frustações), podem comprometer o diálogo. ” 

Todavia, diante a atual crise do judiciário e por todo exposto, deve ser depositada uma 

maior confiança no instituto da arbitragem, partindo do pressuposto de que a jurisdição privada 

não é pior que a jurisdição estatal. No Brasil, há muito que se avançar, para os que já vivenciam 

e trabalham com a arbitragem, e comece a ser amplamente utilizada, desobstruindo, enfim, a 

justiça brasileira.  

Contudo, mostra-se necessário que a Lei, a doutrina e a jurisprudência avancem um 

pouco mais, para que se traga a arbitragem para a militância das varas de família, aumentando 

seu campo de atuação e evitando-se a perpetuação dos conflitos familiares. 

 

 

5.4.2 Aplicabilidade da arbitragem no direito de família 

 

Muitos doutrinadores acreditam que o uso da arbitragem se adéqua perfeitamente aos 

interesses e conflitos de natureza comercial e internacional, razão pela qual, desde meados do 

século XX, seu uso vem atingindo maiores e melhores resultados.537 

                                                             
preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o 

litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. 

§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará 

aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 

restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.” 
535DINIZ. Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v.5: direito de família. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

p.391. 
536CAHALI. Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010, 6ª ed. rev. 

atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.66-7. 
537RICCI, Edoardo Flavio. Lei de Arbitragem Brasileira. Oito Anos de Reflexão. Questões Polêmicas.Mariulza 

Franco (Org.). São Paulo: Revista do Tribunais, 2004.p.9. 
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Logo, diante do crescimento e da efetividade de utilização de tal instrumento, porque 

não o aplicas em outros campos do direito, notadamente o direito de família?  

Ademais, já há expressa autorização legislativa para a realização do divórcio 

extrajudicial, isto é, pela via administrativa, quando não houver interesse de incapaz envolvido. 

Por que também não pela via da arbitragem? Em relação aos alimentos, a controvérsia se 

circunscreve em torno de valores, sendo totalmente possível resolver o impasse via arbitragem.  

Em relação à guarda dos filhos, maioria doutrina entende que, como se trata de matéria 

indisponível, não poderia ser fixada em um juízo arbitral. Ocorre que, na prática, quando da sua 

determinação, o juiz observa o melhor interesse da criança, então com base nesse princípio, 

porque também não autorizar a utilização da arbitragem, se não haveria prejuízo para a criança 

e ao adolescente? Quanto à partilha de bens, também não há óbice para tal utilização, se esta já 

pode ser feita de forma extrajudicial via escritura pública, e sequer constitui óbice para a 

decretação do divórcio ou a dissolução da união estável. 

A lei 9.307/96, traz como âmbito de aplicação, os direitos disponíveis, mas, no entanto, 

é silente quanto aos direitos parcialmente disponíveis, e neste sentido, mister entender tais 

conceitos e sua repercussão no âmbito material ou da Arbitragem, no sentido de entender sua 

arbitrabilidade. Nem todos os litígios possuem natureza que permita solução via arbitragem. O 

legislador é quem delimita as matérias e demais requisitos de sua aplicabilidade. Assim, 

segundo Benédicte Fauvar-Que-Cosson538: “a arbitrabilidade é a aptidão de um litígio ser objeto 

de uma arbitragem. ” 

A arbitrabilidade pode ser subjetiva e objetiva. A primeira refere-se aos aspectos da 

capacidade para poder submeter à arbitragem, e a segunda refere-se ao objeto da matéria a ser 

submetida à arbitragem. O conceito de arbitrabilidade subjetiva e de arbitrabilidade objetiva 

são basilares para o sistema arbitral estruturado a partir da Lei n.º 9.307/96. 

O conceito de arbitrabilidade subjetiva e objetiva deflui do artigo 1 º da Lei de 

Arbitragem: “as pessoas capazes poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos 

a direitos patrimoniais disponíveis. Na arbitrabilidade subjetiva, haverá a análise sobre a 

capacidade, ou seja, sobre a aptidão da pessoa para ser titular de um direito, e exercer seus 

direitos, esta vem definida nos artigos 1º; 3º e 4º respectivamente. Ou seja, os absolutamente 

capazes em termos civis e as pessoas jurídicas (artigos 40 a 69 do CC) regularmente instituídas 

podem sujeitar seus conflitos à arbitragem. 

                                                             
538QUE COSSON. Benédicte Fauvar. Libre disponibilité des droits et conflits de lois. Paris: LGDJ, 1996, p.94. 
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Quanto à arbitrabilidade objetiva, no que tange ao âmbito material da arbitragem cujo 

litígio deve ter por objeto um direito patrimonial disponível, conclui-se que todas as matérias 

de cunho extrapatrimonial não poderiam ser objeto de arbitragem por serem consideradas 

indisponíveis, entre estas, àqueles referentes aos direitos da personalidade, de estado e 

capacidade das pessoas, de direito de família e sucessões, direito do trabalho e direito do 

consumidor, entre outras. 

Para Carlos Ferreira de Almeida539, criticava-se, sem razão, o critério da 

disponibilidade dos direitos. Este autor observou que a disponibilidade ou indisponibilidade de 

direitos não se devia aferir instituto a instituto, mas sim, questão a questão, considerando a 

causa de pedir, e, eventualmente, os termos em que é formulado o pedido:  

 

A exclusão global da arbitrabilidade de litígios relativos a direitos de 

personalidade, de família, sucessórios ou ao contrato de arrendamento não tem 

fundamento legal nem político, porque em todos estes institutos, há matérias 

susceptíveis e matérias insusceptíveis de decisão arbitral. 

 

Em regra, a indisponibilidade do objeto da lide implica na inadmissibilidade da 

arbitragem. Na Argentina, por exemplo, os arts. 736 e 737, do Código Processual Civil e 

Comercial da Nação, estabelecem que toda questão entre as partes, ressalvadas aquelas que 

não podem ser objeto de transação, poderá ser submetida à decisão de juízes árbitros, antes ou 

depois de iniciado o processo judicial e independentemente da sua fase, podendo ser 

convencionada em contrato ou em ato posterior.540 

Na Bolívia, a Lei de Arbitragem e Conciliação (n.º 1.770, de 10.03.1997), dispõe, em 

seu art. 3º, que podem ser submetidas à arbitragem as controvérsias surgidas ou que possam 

surgir de relações jurídicas contratuais ou extracontratuais das partes, mediante o exercício do 

livre arbítrio sobre direitos disponíveis e que não afetem a ordem pública.541 

                                                             
539ALMEIDA. Carlos Ferreira de. Convenção de Arbitragem: Conteúdo e Efeitos. In:I Congresso do Centro de 

Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Almedina, 2007, p. 86. 
540Os dispositivos têm a seguinte redação: “Artículo 736: OBJETO DEL JUICIO.- Toda cuestión entre partes, 

excepto las mencionadas en el artículo 737, podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros, antes o después 

de deducida en juicio y cualquiera fuere el estado de éste. La sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el 

contrato o en un acto posterior. Artículo 737: CUESTIONES EXCLUIDAS.- No podrán comprometerse en 

árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no puedan ser objeto de transacción.” Disponível em: 

http://www.infoleg.gov.ar. Acesso em 08/01/2018. 
541O dispositivo tem a seguinte redação: “ARTICULO 3. (Derechos sujetos a arbitraje). Pueden someterse a 

arbitraje las controversias surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas contractuales o 

extracontractuales de las partes, mediante el ejercicio de su libre arbitrio sobre derechos disponibles y que no 

afecten al orden público, antes, en el transcurso o después de intentado un proceso judicial, qualquiera fuere el 

estado de éste, extinguiéndolo o evitando el que podría promoverse.” Disponível em: 

http://www.derechoteca.com. Acesso em 08/01/2018. 
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No Paraguai, a Lei de Arbitragem e Mediação (n.º 1.879/2002) prevê, no art. 2º, que 

toda questão transigível e de conteúdo patrimonial poderá ser submetida à arbitragem, sempre 

que sobre ela não tenha recaído sentença definitiva. O mesmo dispositivo afasta da arbitragem 

as questões que exijam a intervenção do Ministério Público.542 

No Peru, ao enumerar as matérias suscetíveis de solução pela arbitragem, a Lei 26.572, 

de 05.01.1996, indica, na primeira parte do art. 1º, as controvérsias determinadas ou 

determináveis sobre as quais as partes tenham a faculdade de livre disposição, assim como 

aquelas relativas à matéria ambiental.543 

Na Venezuela, o art. 3º da Lei de Arbitragem Comercial, de 07.04.1998, estabelece 

que as controvérsias suscetíveis de transação que surjam entre pessoas capazes de transigir 

poderão ser submetidas à arbitragem.544 

Assim como no direito brasileiro, o direito português defende que: 

 

A arbitragem é um processo de resolução de um litígio pelo qual as partes 

confiam a resolução do mesmo a um árbitro ou a vários árbitros, organizados 

em Tribunal Arbitral. O litígio deve respeitar a direitos disponíveis e a decisão 

proferida tem o mesmo valor de uma sentença judicial, podendo ser executada 

nos Tribunais. As partes podem escolher elas próprias os árbitros e as regras 

do processo ou confiar a uma entidade institucional (Centro de Arbitragem) a 

organização e o funcionamento do Tribunal Arbitral. No primeiro caso a 

arbitragem é designada por "ad hoc" e, no segundo, por arbitragem 

institucionalizada. As partes podem, igualmente, determinar se os árbitros 

devem julgar segundo a lei (Direito Constituído) ou de acordo com a equidade 

(justiça material aplicada ao caso concreto). A Arbitragem e a criação dos 

Centros de Arbitragem estão reguladas por lei (Lei 31/86 de 29 de Agosto e 

Decreto-Lei nº425/86 de 27 de Dezembro).
545

 

 

                                                             
542O dispositivo tem a seguinte redação: “Artículo 2°.- Objeto de arbitraje. Toda cuestión transigible y de 

contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia 

definitiva firme y ejecutoriada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera la intervención 

del Ministerio Público.”Disponível em: http://www.latinlaws.com/paraguay.html. Acesso em 10/01/2018. 
543Eis a redação: “Artículo 1º.- Disposición general.- Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas 

o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a 

materia ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría 

promoverse.” Disponível em: http://www.sice.oas.org. Acesso em 10/01/2018. 
544O dispositivo tem a seguinte redação: “Artículo 3º. Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles 

de transacción que surjan entre personas capaces de transigir.”Disponível em: http://www.tsj.gov.ve. Acesso em 

10/01/2018. 
545Disponível em: <http://www.oa.pt/genericos/detalheArtigo.asp?idc=9&scid=737> Acesso em: 30/11/2017. 

http://www.oa.pt/genericos/detalheArtigo.asp?idc=9&scid=737
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Em tais modelos normativos546, a vinculação entre disponibilidade do objeto litigioso 

e admissibilidade da arbitragem parece algo necessário e imprescindível à validade da solução 

do conflito por este meio alternativo.  

Como destacado por Flávio Edoardo Ricci547, hoje, no direito alemão, no “âmbito 

patrimonial, [...] também as matérias indisponíveis podem ser decididas por árbitros: a 

disponibilidade do objeto da lide constitui pressuposto apenas das matérias não patrimoniais. ” 

É o que dispõe do art. 1.030 da ZPO: 

 

§ 1.030. Materias susceptibles de arbitraje 1) Toda pretensión de derecho 

patrimonial puede ser objeto de un convenio arbitral. Un convenio arbitral 

sobre pretensiones de derecho no patrimonial tendrá eficacia jurídica em 

tanto las partes estén facultadas para transigir so¬bre el objeto litigioso.548 
 

Cumpre asseverar, no entanto, que inúmeras incertezas se afiguram sobre a definição 

verdadeira do que são tais direitos disponíveis, tendo a lei de arbitragem em seu artigo 1º 

colocando a o caráter patrimonial da litigiosidade como forma de distinção entre direitos 

disponíveis e indisponíveis. Todavia tal critério ainda não é suficiente, uma vez que existem 

direitos patrimoniais que são indisponíveis e direitos indisponíveis que são transigíveis.549 

Não há suficiente precisão em tais conceitos e muito menos rígida separação entre os 

sistemas de disponibilidade empregados para cada um deles. Nas questões envolvendo direito 

de família, por exemplo, a disponibilidade foi retirada do titular no que diz respeito às relações 

                                                             
546RICCI. Flávio Edoardo. Desnecessária conexão entre disponibilidade do objeto da lide e admissibilidade da 

arbitragem: reflexões evolutivas”. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro 

Batista (Org). Arbitragem. Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam.São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 403-404, destaca a presença da regra em outros ordenamentos: “Na França, o art. 2.059 do 

Code Civil dispõe que ‘cada um pode estipular convenção de arbitragem sobre os direitos dos quais pode 

livremente dispor’, enquanto o subsequente art. 2.060 proíbe a convenção de arbitragem nas matérias de ordem 

pública. Na Bélgica, o art. 1.676 do Code Judiciaire permite a arbitragem apenas ‘na lide [...] sobre a qual a 

transação é permitida’. Na Espanha, o art. 2º, § 1º, da recente nova Ley de Arbitraje dispõe que ‘são suscetíveis de 

arbitragem as controvérsias sobre matérias das quais as partes podem dispor segundo o direito’. [...] Na Suíça, o 

art. 5º do Concordat de 26 de março de 1969 permite a arbitragem ‘sobre qualquer pretensão dependente da livre 

disposição das partes’.” 
547RICCI, Edoardo F. “Desnecessária conexão entre disponibilidade do objeto da lide e admissibilidade da 

arbitragem: reflexões evolutivas”. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro 

Batista (Org). Arbitragem. Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam. São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 404. 
548RAGONE, Alvaro J. Pérez; PRADILLO, Juan Carlos Ortiz. Código procesal civil alemán (ZPO). Traducción 

con un estudio introductorio al proceso civil alemán contemporáneo. Incluye artículos de Hanns Prütfing y Sandra 

de Falco. KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V., Uruguay, 2006, p. 451. 
549LEE. João Bosco. Arbitragem Comercial Internacional nos países do Mercosul. 1ª ed., 2002. Curitiba: Juruá, 

p.60-65. 
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de parentesco, permanecendo, contudo, para os reflexos patrimoniais e para o estabelecimento 

das melhores formas de cumprimento das prestações.550 

Por isto, não deve o direito de família ser denominado amplamente de direito não 

patrimonial, devendo ser feitas algumas considerações e até separar alguns direitos não 

patrimoniais que podem ser transigíveis. Nesta seara uma análise mais profunda da 

arbitrabilidade ocasionará na prática, um redimensionamento do âmbito material da arbitragem, 

devendo ser aplicada em vários outros campos do direito. 

Segundo menciona Cahali551, “atualmente, então, busca-se espaço para a arbitragem 

social, ou democrática, não mais voltada a conflitos internacionais ou envolvendo grandes 

demandas, mas beneficiando um número muito maior de interessados”. 

Com a evolução da arbitragem, procedeu-se a liberalização do domínio da arbitragem, 

sendo que este movimento se denomina favor arbitrandum552. E, como salienta Bernard 

Hanotiau, “a arbitrabilidade transformou-se hoje na regra, e a inarbitrabilidade, na exceção. ” 

No entanto, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, esta liberalização é menos 

evidente devido a cultura adversarial existente. 

Não existem reservas para a aplicabilidade da arbitragem, e já houve menção na 

própria lei de Mediação sobre a existência de direitos indisponíveis transigíveis, ampliando as 

matérias que podem ser sujeitas à mediação, e logo, por conseguinte, e em interpretação 

sistemática, tais situações também devem ser aplicadas na arbitragem, o que, todavia, impõe 

uma alteração legislativa nesse sentido, para o que ao final apresentar-se-á um projeto de lei 

(sugestão de lege ferenda). 

Tal tese se sustenta, no entendimento de que nem todos os direitos decorrentes das 

relações familiares são indisponíveis, bem como, são indisponíveis transigíveis, e, por isso, 

merecem um maior detalhamento para a utilização da via arbitral. 

No tocante à discussão se os direitos são disponíveis ou não, em caso de direito da 

família, que a própria doutrina sequer se encontra assente, ante as atualizações que o direito 

contemporâneo requer.  

Sobre a utilização da arbitragem no direito de família e a flexibilização do conceito de 

direitos disponíveis, Edoardo Flavio Ricci553 explica que: 

                                                             
550CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. 2ª ed. rev. atual. amp. São 

Paulo: Atlas, 2006, p. 54-57.  
551CAHALI. Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010, 6ª ed. rev. 

atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 139. 
552HANOTIAU. Bernard. L’arbitrabilité et la favor arbitrandum: un réexamen. Paris: JDI, 1994, p.901. 
553RICCI, Edoardo Flavio. Lei de Arbitragem Brasileira. Oito Anos de Reflexão. Questões Polêmicas.Mariulza 

Franco (Org.). São Paulo: Revista do Tribunais, 2004,p.131. 



184 
 

 

Seja sob o perfil prático, seja sob o perfil conceitual, a liberdade de escolher 

o juiz privado e o poder dispor do objeto da lide devem ser separados. A opção 

por juiz privado possui natureza processual e concerne, como limite de acesso 

ao Poder Judiciário, à estrutura do Estado. O poder de dispor da lide é de 

natureza material e diz respeito às à disciplina das relações jurídicas no tocante 

ao seu conteúdo. Uma vez que interessa à estrutura do Estado, a liberdade de 

escolher o juiz privado encerra relevância constitucional. Já a disponibilidade 

de relações jurídicas materiais somente tem relevância constitucional 

excepcionalmente, nos casos em que são disciplinados direitos fundamentais. 

No âmbito do direito constitucional, a liberdade de escolher o juiz privado 

deve ser considerada em si mesma como especificação do princípio de 

liberdade. (...) Em regra, as Constituições permitem a arbitragem, mas não a 

impõem; as limitações são impostas pela lei, não pela Constituição. 

 
Para uma melhor exegese da extensão da arbitragem no direito de família, cumpre 

distinguir direitos patrimoniais disponíveis, indisponíveis e indisponíveis transacionáveis. 

Em sua Introdução ao Direito Civil, Orlando Gomes554 lecionava que  

 

Sob a denominação de direitos da personalidade, compreendem-se os direitos 

personalíssimos e os direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa 

humana que a doutrina moderna preconiza e disciplina no corpo do Código 

Civil como direitos absolutos desprovidos, porém, da faculdade de disposição. 

Destinam-se a resguardar a eminente dignidade da pessoa humana, 

preservando-a dos atentados que pode sofrer por parte de outros indivíduos. 
 

Direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis são assim definidos, 

conceitualmente, por Carlos Alberto Carmona555: 

 

Diz-se que um direito é disponível quando ele pode ser ou não exercido 

livremente pelo seu titular, sem que haja norma cogente impondo o 

cumprimento do preceito, sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato 

praticado com sua infringência. Assim, são disponíveis (do latim disponere, 

dispor, pôr em vários lugares, regular) aqueles bens que podem ser livremente 

alienados ou negociados, por encontrarem-se desembaraçados, tendo o 

alienante plena capacidade jurídica para tanto. De maneira geral, não estão no 

âmbito do direito disponível as questões relativas ao direito de família – e em 

especial ao estado das pessoas (filiação, pátrio poder, casamento, alimentos) 

– aquelas atinentes ao direito de sucessão, as que têm por objetivo as coisas 

fora do comércio, as obrigações naturais, as relativas ao direito penal, entre 

tantas outras, já que ficam estas matérias todas fora dos limites em que pode 

atuar a autonomia da vontade dos contendentes. 

 
O conceito de disponibilidade associa-se também ao de transigibilidade. Segundo a 

doutrina clássica, a transação é o negócio jurídico bilateral que importa em concessões 

                                                             
554GOMES. Orlando. Introdução ao Código Civil, Rio, Forense, 1996, p. 130. 
555CARMONA. Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 56. 
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recíprocas entre as partes visando à eliminação de controvérsias sobre o conteúdo, a extensão, 

a validade ou a eficácia de uma relação jurídica de direito material.556 

Conforme a expressão do art. 1º da Lei 9.307/1996, somente os direitos patrimoniais 

disponíveis podem ser levados à jurisdição arbitral. Na mesma esteira, os art. 851 a 853557 do 

Código Civil Brasileiro determinam a possibilidade de se pactuar compromisso para a solução 

de conflitos, vedando-se, contudo, que o objeto de tal pacto seja questões de estado, direito 

pessoal de família e de outras questões que não tenham caráter estritamente patrimonial. 

Embora o Código Civil de 2002 tenha preservado o dispositivo que restringe a transação 

aos direitos patrimoniais de caráter privado558, Pontes de Miranda já enfatizava que a 

transacionabilidade de direitos públicos ou não patrimoniais era perfeitamente possível, desde 

que disciplinada por lei especial.559 

O Código de Processo Civil italiano em seu artigo 806560, considera direitos 

patrimoniais os direitos que admitem transação:  

 

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, 

tranne quelle previste negli articoli 429 [ora: 409] e 459 [ora: 442] , quelle 

che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi [706 

ss., 150 ss. c.c.] e le altre che non possono formare oggetto di transazione 

[1966 comma 2 c.c.].561 
 

Sob esse ponto de vista, urge compreender melhor a limitação da arbitragem aos direitos 

patrimoniais, devendo serem feitas algumas ressalvas.  

                                                             
556MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Direito das obrigações. Extinção das dívidas 

e obrigações. Dação em soluto. Confusão. Remissão de dívidas. Novação. Transação. Outros modos de extinção. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. v. 25, p. 117-118. 
557Art. 851. É admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem 

contratar. Art. 852. É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e de 

outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Art. 853. Admite-se nos contratos a cláusula 

compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial.  
558BRASIL. Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 200): “Art. 841: quanto a direitos patrimoniais de 

caráter privado se permite a transação”. 
559MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Direito das obrigações. Extinção das dívidas 

e obrigações. Dação em soluto. Confusão. Remissão de dívidas. Novação. Transação. Outros modos de extinção. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. v. 25, p.152-153. 
560Codice Procedura Civile Titolo VIII Dell’arbitrato. In: 

http://images.ca.camcom.gov.it/f/arbitrato/co/cod_proc_civ_arbitrato.pdf, p.1 
561Tradução: “As partes podem fazer decidir por árbitros as controvérsias entre elas surgidas, exceto as que se 

referem a questões de Estado e de separação consensual entre cônjuges e as outras que não possam formar objeto 

de transação.” 

http://images.ca.camcom.gov.it/f/arbitrato/co/cod_proc_civ_arbitrato.pdf
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Segundo a doutrina clássica, a transação é o negócio jurídico bilateral que importa em 

concessões recíprocas entre as partes visando à eliminação de controvérsias sobre o conteúdo, 

a extensão, a validade ou a eficácia de uma relação jurídica de direito material.562 

Observa-se, então, a íntima ligação entre a transação e o poder de dispor, de modo que a 

definição dos limites existentes entre disponibilidade e indisponibilidade de direitos é essencial 

para estabelecer critérios que indiquem quais direitos podem figurar como objeto da transação. 

Diante das questões suscitadas a problemática passa a ser a definição dos limites 

existentes entre disponibilidade e indisponibilidade de direitos, no sentido de ser estabelecido 

critérios que indiquem quais direitos indisponíveis no direito de família, podem figurar como 

objeto da transação, logo, os direitos indisponíveis transigíveis que podem ser solucionados 

pela via arbitral. 

Destaca-se em oportuno a possibilidade de as partes utilizarem a cláusula 

compromissória no pacto antenupcial563 “para regular futura disputa concernente a interesses 

patrimoniais e disponíveis dos cônjuges", bem como por extensão aos contratos de 

convivência de união estável, até mesmo no caso da união homoafetiva, ou poderão valer-se do 

compromisso arbitral quando do rompimento do vínculo. 

Corroborando essas afirmações, Carlos Alberto Carmona564 leciona “são arbitráveis, 

portanto, as causas que tratem de matérias a respeito das quais o Estado não crie reserva 

específica por conta do resguardo dos interesses fundamentais da coletividade, e desde que 

as partes possam livremente dispor acerca do bem sobre que controvertem". 

Diante do exposto, a admissibilidade de arbitragem nas matérias indisponíveis 

transigíveis representa um mínimo a ser obtido no direito moderno. Com efeito, a 

indisponibilidade da lide não implica em si mesmo a proibição de decisão por equidade, e esta, 

poderá ser a critério das partes por equidade ou por direito nos termos do artigo 2º565 da Lei de 

Arbitragem. 

Portanto, uma vez que seja observada a lei no direito material a será plicada, a eventual 

escolha de certo juiz em lugar de outro é totalmente neutra, se a decisão de delegação a terceiro 

partir das próprias partes, não havendo óbices para aplicação da arbitragem no direito de 

família. 

                                                             
562MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Direito das obrigações. Extinção das dívidas 

e obrigações. Dação em soluto. Confusão. Remissão de dívidas. Novação. Transação. Outros modos de extinção. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. v. 25, p. 117-118. 
563CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 433. 
564CARMONA. Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 39. 
565“Art.2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.” 
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Todavia, um possível ponto de partida da análise que se pretende aqui erigir é a 

percepção de que ao restringir a arbitragem apenas às questões patrimoniais disponíveis, o 

ordenamento jurídico brasileiro fixou apenas o conteúdo imediato passível de submissão à 

arbitragem, não se expressando qualquer vedação em relação a matéria jurídica da qual a 

controvérsia patrimonial se origina. Vale dizer, nesta medida, que a norma legal não veda a 

opção pela jurisdição arbitral de matérias relativas a direitos patrimoniais disponíveis que 

tenham seu núcleo gerador em uma controvérsia própria do direito de família.566 

O art. 25 da Lei de Arbitragem estabelece: “Sobrevindo no curso da arbitragem 

controvérsia acerca de direitos indisponíveis, e verificando-se que de sua existência, ou não, 

dependera o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade 

competente do poder judiciário, suspendendo o procedimento arbitral. Parágrafo único: 

resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a sentença ou acórdão transitados em julgado, 

terá normal seguimento a arbitragem. 

Com efeito, as matérias presentes nos conflitos familiares não possuem uma única 

natureza, logo, os conflitos de família produzem efeitos tanto na esfera pessoal quando na esfera 

patrimonial, sendo muitas das vezes verdadeiramente difícil determinar um critério de distinção 

absoluto entre tais efeitos.  

Francisco José Cahali567 sustenta a arbitragem no direito de família para fins de partilha 

de bens, explicando a questão envolvendo a arbitrabilidade subjetiva e objetiva:  

 

Por sua vez, restrito o litígio a efeitos meramente patrimoniais, ainda que 

decorrente de relações familiares, inexiste óbice legal, tanto no Direito de 

Família, como na legislação sobre arbitragem para a utilização deste 

expediente na solução dos conflitos (arbitrabilidade objetiva), sempre no 

pressuposto de se verificar a capacidade das partes (arbitrabilidade 

subjetiva).Situação clara a se sustentar a viabilidade do juízo arbitral é aquela 

relativa à partilha de bens decorrentes da dissolução do casamento e da união 

estável. Podem, então, os companheiros, no exercício da autonomia da 

vontade, de comum acordo, reservar a solução de conflito relativo à partilha 

de bens à arbitragem. 
 

Tem-se, assim, uma possibilidade interpretativa de não de burlar ou descumprir a norma 

estampada pela Lei 9.307/1996, mas sim de interpretá-la de modo integrativo e sistêmico, 

                                                             
566GONÇALVES. Marcos Alberto Rocha. Arbitragem no direito de família: uma apreciação dos limites e 

possibilidades. Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais, Curitiba, 14: 251-267 vol.1, ISSN 1678 

– 2933. p.252. 
567CAHALI, Francisco José. Arbitragem para conflitos decorrentes da dissolução de união estável. In: LEITE, 

Eduardo de Oliveira. Grandes temas da atualidade: união estável – Aspectos Polêmicos e Controvertidos. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. p.81. 
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atendendo às necessidades contemporâneas e garantindo que o direito seja um instrumento de 

concretização do ideal de justiça e efetividade dos melhores interesses individuais, 

extremamente relevante no âmbito do direito de família.568 

É indubitável a utilização da arbitragem em conflitos de direito de família, como um 

instrumento hábil, eficaz e vantajoso para ambas as partes, e neste sentido Cahali569 assevera: 

 

Com efeito, através dela, permite-se aos interessados obter, com maior 

presteza, e por vezes com custos reduzidos, a definição de litígios sem 

percorrer os sinuosos caminhos do Poder Judiciário. Principalmente nas 

questões familiares, a morosidade da prestação jurisdicional representa fator 

de extremo desgaste, comprometendo, como se sabe, por longo período, a 

estabilidade emocional dos envolvidos, sua produtividade profissional e, o que 

é pior, transferindo aos filhos pesada carga de frustrações e sofrimentos com 

efeitos nocivos para a formação psíquica do menor ou adolescente. 

Exclusivamente no aspecto econômico, também é grande a lesão. Veja-se, por 

exemplo, que a indisponibilidade de ativos financeiros, veículos e mesmo 

imóveis, no prolongado curso da ação, em decorrência de propositura de 

medida cautelar ou tutela antecipada visando a resguardar futura partilha, 

prejudica, e muito, a ambos os interessados, pela corrosão do valor no tempo. 

Por outro lado, em decorrência do expressivo número de processos, sabe-se 

da reduzida disponibilidade de tempo dos magistrados a ser destinada às 

exigentes questões de família, impedidos nossos julgadores, também nessas 

circunstâncias, de dedicar a maior atenção reclamada pelos feitos dessa 

natureza, pela casuística e diversidade de valores, interesses e direitos em 

discussão. Assim, considerando o perfil da arbitragem, em que o árbitro mais 

se envolve com o conflito em exame, podendo se aproximar intensamente das 

partes objetivando alcançar a solução amigável, encontramos nesse 

procedimento uma ótima opção, em diversas situações, para superar litígios 

decorrentes da união estável. Figure-se a submissão expressa dos 

companheiros presunção de condomínio sobre todo patrimônio adquirido a 

título oneroso durante a união, pela cumplicidade e participação conjunta nos 

projetos familiares. Na adversidade da relação, porém, deixam a critério do 

árbitro a definição da partilha, com aptidão para promover, inclusive, direta 

ou indiretamente, a avaliação do patrimônio para esta finalidade, podendo 

privilegiar a equidade e equilíbrio das partes, em detrimento da exatidão 

aritmética das parcelas destinadas a cada um. 
 

Embora o autor tenha tratado especificamente de questão envolvendo união estável, não 

se afasta dos resultados e premissas para as outras questões de direito de família. 

                                                             
568GONÇALVES. Marcos Alberto Rocha. Arbitragem no direito de família: uma apreciação dos limites e 

possibilidades. In: revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/download/613/57. 2011. 

p.261. 
569CAHALI, Francisco José. Arbitragem para conflitos decorrentes da dissolução de União Estável. In: LEITE, 

Eduardo de Oliveira. Grandes temas da atualidade: união estável – Aspectos Polêmicos e Controvertidos. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. p. 82. 
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No tocante à indisponibilidade dos direitos não patrimoniais nas relações de família, 

sobretudo quando se tem um menor envolvido, Paulo Costa e Silva570 sugere um limite:  

 

Nestes casos, o litígio deverá ser decidido segundo o direito e por não apelo a 

critérios alternativos, como a equidade. Ora, a arbitrabilidade de um conflito, 

ou seja, a submissão de um litígio a decisão heterônoma, por órgãos diversos 

dos tribunais judiciais ou administrativos, não é uma inferência fatal da 

disponibilidade da situação jurídica controvertida. O único limite, quanto a 

esta situação, é o da sua indisponibilidade substantiva. Desde que seja 

respeitado, pelo tribunal arbitral tal como pelo tribunal judicial, impedindo-se 

a celebração de negócios processuais com eficácia substantiva compositiva, 

nenhuma razão poderá militar contra a decisão arbitral. 
 

Ademais, segundo esse mesmo autor571, a fonte da jurisdição em si não altera o fator 

essencial, qual seja, o ponto de referência da indisponibilidade uma vez que: “A 

indisponibilidade não é da jurisdição ou do poder de conhecimento de uma dada situação 

jurídica, mas da situação em si.” 

Neste sentido, conforme explica Gustavo Klor Müller Neves572: “como a matéria é 

transacionável, seja em caso de divórcio, dissolução de união estável ou morte, é possível que 

se obtenha uma composição através de arbitragem ou de qualquer outro meio de solução de 

conflito. ” 

Cumpre então, que restem estabelecidos novos critérios interpretativos acerca da 

utilização da arbitragem no direito de família no tocante à sua indisponibilidade transacionável, 

constituindo óbices a serem suplantados em face da nova realidade brasileira. 

 

 

5.4 Óbices e soluções para a aplicabilidade da arbitragem no direito de família 

 

Um óbice para a aplicabilidade da arbitragem é a delimitação de seu âmbito material, 

sendo esta possível atualmente apenas se o objeto de litígio for de natureza patrimonial 

disponível, não se sustenta por si só. 

Numa intepretação restrita, poder-se-ia afirmar que se o litígio for de natureza 

patrimonial disponível no direito de família, essa será possível, um exemplo deste caso, seria o 

                                                             
570SILVA, Paulo Costa e. A nova face da justiça. Os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. Lisboa, 

2009. p.86. 
571SILVA, Paulo Costa e. A nova face da justiça. Os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias. Lisboa, 

2009. p.87. 
572NEVES, Gustavo Kloh Müller. As formas alternativas de solução de conflitos e o direito de família. In: 

SOARES, Fábio Costa (Org.). Acesso à Justiça. Segunda série. Rio de Janeiro, 2004, p.136. 
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de partilha de bens decorrente da dissolução do casamento, da união estável ou mesmo da união 

homoafetiva, podendo a cláusula compromissória ser inserida tanto no pacto antenupcial como 

no contrato de convivência, ou simplesmente optarem as partes pela realização de compromisso 

arbitral. 

Francisco José Cahali573 coaduna-se com essa ideia, fazendo uma ressalva apenas para 

o caso de união homoafetiva, ao exigir no caso desta primeiramente o seu reconhecimento 

judicial. 

Quanto a obrigação alimentar, este mesmo autor assevera que o direito de alimentos 

decorrente do poder familiar é irrenunciável, e, que por este motivo não poder ser resolvido via 

arbitragem, já para a obrigação alimentar decorrente do casamento e da união estável, no 

entanto, nunca antes de sua dissolução, poderiam estes serem resolvidos via arbitragem, dado 

o seu caráter exclusivamente patrimonial, uma vez que este direito pode até ser renunciado, e,  

pelo fato de que o quantum pode ser objeto de transação.574 

No entanto, quanto aos alimentos, já foi feita a distinção de que em relação ao poder 

familiar, o direito é irrenunciável, mas, o quantum é transigível, logo, podem ser delimitados 

via arbitragem, sem prejuízos para os menores ou incapazes, vez que a lei deve ser a balize do 

laudo e a sentença arbitral. 

Quando se discute a transação relacionada ao direito de guarda, é preciso lembrar que 

este é não só um direito, mas também um dever dos genitores.575 Desse modo, não se 

transaciona o direito de guarda em si, mas as condições de seu exercício – ainda que a guarda 

seja unilateral, o outro genitor preserva direitos e deveres quanto ao zelo e à proteção dos 

interesses do filho.576 

Outro óbice ou limite que deve ser transposto não decorre tão somente da lei, que não 

se encontra clara, uma vez que há de se apurar que no direito de família, existem vários direitos 

indisponíveis transigíveis, mas principalmente ao fato de que seja suplantada a própria questão 

cultural do litígio ou adversarial imanente em nossa sociedade que via de regra, elege apenas o 

judiciário como salvaguarda de todos os direitos e detentor de todas as soluções de conflitos. 

                                                             
573CAHALI. Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010, 6ª ed. rev. 

atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.435-8. 
574CAHALI. Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010, 6ª ed. rev. 

atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.438. 
575MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito da família. 42. ed. SãoPaulo: Saraiva, 2012. 

v. 2, p. 388.  
576VENOSA, Silvo Salvo de. Direito civil: direito de família. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. v.6, p.192-195. 
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Segundo Sebastião José Roque577: “Como tudo se espera do governo, espera-se também 

a justiça. Para a maioria dos brasileiros, não se concebe um Estado que não ministre a justiça. 

Esta mentalidade geral tem sido entrave sério para o desenvolvimento da arbitragem. ” 

Há de se atentar que que o judiciário em razão das partes envolvidas, não resolvem as questões 

relativas à verdadeira causa das contendas familiares, que são à questão do afeto e a parte 

emocionais mal resolvidas entre estas, e, que podem ser melhor tratadas na arbitragem, 

constituindo um grande desafio para a evolução do direito ora defendido nesta tese. 

Flávio Tartuce578 por essas razões, defende que por enquanto a mediação seja o caminho 

mais adequado no direito de família, ainda que este meio de solução de controvérsias careça 

ainda de mais estruturação e implementação, mas, considerou de suma importância maiores 

debates sobre a arbitragem, e, naquela oportunidade apresentou 3 (três) objeções para aplica-la 

ao direito de família. A primeira objeção diz respeito à grande dificuldade existente na 

separação das matérias puramente patrimoniais daquelas de feição existencial, no âmbito 

familiar. Como segunda objeção, os conflitos familiares carregam em seu âmago um forte e 

intenso afeto — no caso, um afeto negativo —, fazendo com que os direitos se situem em uma 

ordem de indisponibilidade, como regra. A terceira objeção, decorrência natural da segunda, é 

que o afeto pode estar preso ao patrimônio, podendo atingir os filhos e os incapazes. 

Sobre as questões relativas ao afeto e sobre este influenciar as questões patrimoniais, 

Flávio Tartuce, assim se posicionou:  

 

é que o afeto pode estar preso ao patrimônio, como no exemplo concreto da 

insistência de um ou outro ex-consorte em permanecer com um determinado bem. As 

contendas e demandas familiares são multifacetadas, havendo grande dificuldade em 

se separar os bens das afeições de cada um dos cônjuges e companheiros. Mais uma 

vez, fica difícil a cisão entre as pretensões existenciais e as patrimoniais. Sem falar 

que esse apego quanto a bens também pode atingir os filhos, especialmente os 

incapazes. 

 

Contudo, conforme já esposado, esta objeção tocante ao afeto das partes no direito de 

família, deve suplantada, porque não devem as questões emocionais internas das partes 

envolvidas servirem de salvo conduto para perpetuação dos litígios do direito de família, na 

contramão dos avanços que serão reportados na experiência estrangeira, tendo como notória a 

                                                             
577ROQUE. José Sebastião. Arbitragem: a solução viável. 2ª ed. rev. e ampl., São Paulo: Icone, 2009, p.27. 
578I Jornada sobre Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios.In: Da extrajudicialização do direito de família e 

das sucessões. Segunda Parte: Da arbitragem. In: https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/389795572/da-

extrajudicializacao-do-direito-de-familia-e-das-sucessoes?ref=topic_feed, acesso em 15 out. 2017. 

https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/389795572/da-extrajudicializacao-do-direito-de-familia-e-das-sucessoes?ref=topic_feed
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/389795572/da-extrajudicializacao-do-direito-de-familia-e-das-sucessoes?ref=topic_feed
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incapacidade do judiciário em resolver também estas mesmas questões internas, podendo estas 

serem minuciosamente tratadas e resolvidas na arbitragem devido ao caráter interdisciplinar 

que a atual realidade do direito exige. 

Para isso, erige como soluções diante os desafios atuais em relação ao aprimoramento 

do instituto da arbitragem, as seguintes necessidades, conforme sustentam José Antônio 

Fichtner e André Luís Monteiro579:  

 

a) aumentar o grau de conscientização dos atores sociais quanto aos efeitos 

jurídicos e econômicos quando se celebra uma convenção de arbitragem; b) 

evitar que tentativas oportunistas e “arapucas arbitrais” manchem e fraudem 

os reais objetivos legais do instituto; c) caracterizar a arbitragem como meio 

efetivo de solução de conflito, na qual as garantias processuais fundamentais 

sejam respeitadas; d) garantir o adequado tráfego de decisões proferidas em 

arbitragem sediadas no Brasil e no exterior; e) definir os limites de atuação e 

colaboração entre o Poder Judiciário e o árbitro. 

 

Outro óbice que decorre da malfadada cultura adversarial, é a ausência de árbitros 

preparados e especializados em razão da não tradição da arbitragem em nosso país, e, a situação 

torna-se mais séria pelo fato do árbitro não precisar ser obrigatoriamente advogado, cabendo a 

promoção e divulgação da arbitragem de forma ampla, em seminários e cursos, não só nas 

faculdades de Direito, imprescindível que as noções de solução pacífica de controvérsias sejam 

inseridas como fundamentais em todos os níveis de Educação, notadamente em todas as 

faculdades de Direito, com a sistematização de sua prática. 

Na I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, organizada pelo 

Conselho da Justiça Federal, nos dias 23 a 26 de Agosto de 2016 em Brasília- DF, foi aprovado 

o enunciado 24, que trouxe a sugestão de que as faculdades de Direito instituam disciplinas 

autônomas e obrigatórias e projetos de extensão destinadas à arbitragem, à mediação e à 

conciliação.580 

Fátima Nancy Andrighi581 defende a uma mudança ampla na nossa sociedade, para além 

das cadeiras universitárias: 

                                                             
579FICHTNER, Jose Antonio; MONTEIRO, André Luís. Temas de Arbitragem. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.p. 

116. 
580Enunciado 24: Sugere-se que as faculdades de direito instituam disciplinas autônomas e obrigatórias e projetos 

de extensão destinados à mediação, à conciliação e à arbitragem, nos termos dos arts. 2º, § 1º, VIII, e 8º, ambos da 

Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004. Conselho da Justiça Federal. In: 

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-

1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-

litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669, acesso em 14/01/2018. 
581ANDRIGHI. Fátima Nancy. A mediação, um propósito de transcendência para o ensino. In: BRAGA NETO, 

Adolfo. SALES, Lilia Maria de Morais (orgs.). Aspectos atuais sobre a mediação e outros métodos extra e judiciais 

de resolução de conflitos. Rio de Janeiro: GZ, 2012, p.84. 

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-de-litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669
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Uma reengenharia na mentalidade dos que prestam serviços judicias é 

imprescindível, mas a mudança é mais estrutural e clama pela participação da 

sociedade, na qual é preciso que se plante a semente do diálogo. Para tanto, 

não há solo mais rico e fértil que as mentes argutas das futuras gerações. É nas 

escolas, desde a mais tenra idade, que serão encontradas as melhores 

condições de desenvolver, no ser humano, a capacidade de encontrar suas 

próprias soluções para os problemas que lhe serão apresentados ao longo da 

vida pessoal e acadêmica. 

 

Os advogados também devem se atualizar às novas exigências da sociedade no tocante 

à utilização dos meios alternativos de solução de controvérsias, notadamente a arbitragem.   

Neste sentido, Eduardo Couture582:  

 

O advogado que não se atualiza é cada dia menos advogado. O direito é ciência 

viva, transmuda-se com o curso das ideias e as vicissitudes da realidade 

circundante, muitas vezes sem alteração do texto legal, por obra de exegese 

do intérprete originário, o juiz, consoante os ensinamentos de Kelsen. Cumpre 

ao advogado estar alerta e atento a estas mudanças. 
 

Por fim, outro óbice é a própria lei, que não trouxe em sua recente alteração, as mesmas 

premissas trazidas na nova Lei de Mediação-Lei 13.140 de 26.06.2015- que ampliou 

consideravelmente em seu artigo 3º a amplitude da aplicabilidade da mediação, no que tange a 

arbitrabilidade objetiva, como sendo:  

 

Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre 

direitos indisponíveis que admitam transação. § 1o A mediação pode versar sobre todo 

o conflito ou parte dele. § 2o O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, 

mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público.  
 

Logo, na mediação é possível o litígio advir de um direito indisponível, desde que a 

mesma seja transigível. O anteprojeto de Lei da Mediação fazia inclusive reservas quanto às 

questões de arbitrabilidade objetiva específica para o direito de família, estipulando quais 

matérias poderiam ser transigíveis ou não. 

Os esforços legislativos realizados na Lei de mediação de n. 13.140/2015, que fazia a 

ressalva que o consenso deveria ser levado para homologação judicial com a respectiva oitiva 

do Ministério Público quando houvesse interesse de menores e incapazes, bem como restringia 

em seu art.3ºas matérias que não poderiam ser objeto de mediação, concernentes à filiação, 

adoção, poder familiar ou invalidade de matrimônio; interdição; recuperação judicial ou 

                                                             
582COUTURE. Eduardo. Apud ANDRADE. Manuel A. Domingues. Ensaio sobre a Teoria da Interpretação das 

Leis, Arménio Amado Editor, Coimbra, 1987, pág.17. 
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falência e relações de trabalho, não podem ser olvidados diante o escopo do NCPC no sentido 

de propiciar todos os meios possíveis de solução de controvérsias no direito de família. 

Tal óbice pode ser transposto, alterando-se a legislação especial vigente, e 

aproveitando-se o ensejo para incluir as reservas no tocante às matérias arbitráveis, 

notadamente no direito de família, deixando expresso que em casos de direitos indisponíveis 

transigíveis decorrentes do poder familiar, como por exemplo a guarda, alimentos, visitas, 

sejam estas referendadas pelo Ministério Público, como fiscal da lei. 

O Ministério Público passou a desempenhar, a partir da Constituição de 1988, 

transformando-o em instituição primordial para a realização das funções essenciais à Justiça. 

Pelo artigo 127 da Carta Magna, o Ministério Público “é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, por esta razão, haveria a 

necessidade do referendo do Ministério Público, na utilização da arbitragem que envolvessem 

direitos de menores e incapazes, em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança e 

do adolescente, já que a doutrina considera estes como sendo de natureza indisponível, 

rompendo o obstáculo da aplicabilidade da arbitragem no direito de família. 

No entanto, a defesa que se faz é que com o conceito ampliado de arbitrabilidade 

objetiva, e pelo fato da própria lei de mediação possibilitar a aplicação do instituto para solução 

de direitos indisponíveis transigíveis, há de se fazer uma consideração sobre o âmbito de 

aplicação da arbitragem, uma vez que há certos direitos que podem ser transigíveis no direito 

de família, como sendo: guarda, visitas, alimentos, divórcio, separação judicial, 

reconhecimento e dissolução de união estável, e, partilha de bens, sendo que as questões que 

envolverem menores e incapazes, sejam estas referendadas pelo Ministério Público, como fiscal 

da lei, e, deixando como direito indisponível e intransigível questões afetas a filiação, adoção, 

suspensão e destituição do poder familiar, invalidade do matrimônio, interdição e alienação 

parental. 

Sobre a cláusula compromissória estatutária, é possível e razoável que o administrador 

venha a ser abrangido pela cláusula compromissória estabelecida no estatudo social das 



195 
 

sociedades anônimas, apesar de o § 3º do artigo 109583 da Lei 6.404/76 mencionar apenas as 

divergências entre os acionistas controladores e minoritários, 584logo, no tocante a partilha de 

bens, sendo um dos ex-cônjuge empresário, haverá a vinculação da arbitragem, tanto nas 

companhias abertas, quanto nas companhias fechadas. A submissão de questões de direito 

societário à arbitragem, que já foi objeto de divergências doutrinárias e jurisprudenciais, hoje 

já encontra normatização no artigo 3º da Lei 13.129/2015, que completou a legislação anterior 

sobre a matéria.585 

Assim, o uso da arbitragem no direito de família, tratando-se do tema a partir de uma 

visão voltada o melhor interesse dos envolvidos, sem descurar do princípio do melhor interesse 

da criança e do adolescente, exige da justiça contemporânea desafios que o judiciário por si só 

não consegue resolver.  

 

 

5.6- Projeto de lei (sugestão de lege ferenda) 

 

Apesar dos esforços de atualização da Lei de Arbitragem, esta deve ser novamente 

debatida para inserção de tais direitos indisponíveis transigíveis, tal como ocorre na Lei de 

Mediação, carecendo, pois, da implementação de mudanças que assegurarão novos caminhos e 

oportunidades consensuais de solução dos litígios familiares pela via arbitral. 

Convém, entretanto, formular a seguinte questão: será que a realização dessas 

mediações constitui argumento suficiente para sustentar a ocorrência de uma mudança 

paradigmática quanto aos conceitos de indisponibilidade e transacionabilidade? 

                                                             
583Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976Dispõe sobre as Sociedades por Ações. “Art. 109. Nem o estatuto social 

nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: I - participar dos lucros sociais; II - participar 

do acervo da companhia, em caso de liquidação; III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios 

sociais; IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures 

conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172; (Vide Lei nº 12.838, de 

2013). V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. § 1º As ações de cada classe conferirão iguais 

direitos aos seus titulares. § 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus 

direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral. § 3o O estatuto da sociedade pode 

estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os 

acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar. (Incluído 

pela Lei nº 10.303, de 2001).” 
584MUSSNICH. Fracisco Antunes Maciel. Cláusula compromissória estatutária e a vinculação de 

administradores. In: In: 20 anos da lei da arbitragem: homenagem a Petrônio R. Muniz. Carlos Alberto Carmona, 

Slema Ferreira Lemes, Pedro Batista Martins (Coord.), 1ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p.884. 
585WALD. Arnoldo. A arbitragem de classe no direito societário. In: 20 anos da lei da arbitragem: homenagem a 

Petrônio R. Muniz. Carlos Alberto Carmona, Slema Ferreira Lemes, Pedro Batista Martins (Coord.), 1ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2017. p. 862. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105530/lei-n-6-404-de-15-de-dezembro-de-1976#art-109
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Nesse cenário, a demonstração de convergência entre transação e direitos indisponíveis 

requer o devido aprofundamento argumentativo. Hodiernamente, há afirmações de que as 

inovações legislativas e jurisprudenciais demonstram a evolução histórica do conceito de 

indisponibilidade. Para ilustrar esse cenário, alguns autores destacam que a transação de certos 

direitos indisponíveis, anteriormente vedada, passou a ser permitida, a exemplo da cessão dos 

direitos de imagem; da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para transplante; 

da mudança de sexo; do direito a alimentos; dos direitos trabalhistas e previdenciários; dos 

contratos de concessão de serviços públicos; e do crédito tributário.586 

Ao comentar sobre o antigo PL nº 7.169/2014587, Grinover e Watanabe afirmaram588, 

de modo preciso, que as condições de cumprimento de obrigações relacionadas a direitos 

indisponíveis podem ser transacionadas sem que isso signifique a transação do próprio direito, 

criticando a exclusão dos conflitos de família: 

 

Injustificadamente, o § 3º, I e II, do art. 3º do PL exclui do âmbito da mediação 

conflitos que versem sobre filiação, adoção, poder familiar, invalidade de 

matrimônio e interdição. Ora, é de conhecimento geral que os conflitos de 

família são os que mais se adequam e mais frequentemente são submetidos à 

solução conciliatória. A ideia aparentemente encampada pelo PL sobre a 

indisponibilidade de certos direitos é equivocada e ultrapassada, pois, mesmo 

em relação a certos direitos indisponíveis, existe disponibilidade a respeito da 

modalidade, forma, prazos e valores no cumprimento de obrigações, passíveis 

de uma construção conjunta, e que são, assim, perfeitamente transacionáveis 

(como, v.g., guarda dos filhos) e em que pode haver reconhecimento da 

pretensão (por exemplo, investigação de paternidade). O Projeto de CPC 

limita-se a afirmar que conciliação e mediação podem ser utilizadas em 

qualquer processo em que se admita a autocomposição (art. 335, § 4º, II). 

 

Em raciocínio semelhante encontra-se a lição Calmon dePassos589 a respeito dos direitos 

indisponíveis. Para o autor, a indisponibilidadepode ser absoluta ou relativa. No primeiro caso, 

os direitos são sempreindissociáveis de seu titular e, portanto, não transacionáveis. No 

segundocaso, os direitos, ainda que indisponíveis, podem ser transacionadosmediante o 

cumprimento dos requisitos impostos pela ordem pública. Mesmohavendo possibilidade 

concreta de disposição, esses direitos sãorelativamente indisponíveis porque o poder de dispor 

                                                             
586ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 75-76. 
587Os projetos de leis n.º 405/2013 e 517/2011 foram fundidos no projeto de lei nº 7.189/2014, que culminaram na 

nova lei de mediação. 
588GRINOVER, Ada Pellegrini. Conciliação e mediação endoprocessuais na legislação projetada. Revista Síntese 

de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, v. 13, n. 91, p. 71-92, set. /out. 2014. p.81-82. 
589PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973, vol. III: arts.270 a 331. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.408-409. 
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não é livre, ou seja, amanifestação de vontade do titular é ineficaz sem o controle 

obrigatórioexercido pelo Estado: 

 

Todo direito tem um ou mais titulares, sujeito ou sujeitos aos quais se vincula. 

Normalmente, esse titular disfruta da disponibilidade do direito que lhe é 

atribuído, vale dizer, pode manifestar livremente sua vontade a respeito do 

interesse ou vantagem, enfim, do bem que lhe constitui objeto. Direitos há, 

contudo, que são indisponíveis, de modo absoluto ou relativo. A 

indisponibilidade é absoluta quando é próprio bem, conteúdo do direito, que 

se faz insuscetível de disposição, porque de tal modo se vincula ao sujeito que 

dele é indissociável. Werneck Cortes, no seu bem elaborado estudo, menciona 

alguns desses direitos. Predomina, entretanto, a categoria dos direitos cuja 

indisponibilidade é relativa, porque deriva ela dos limites fixados em lei ou 

em convenção dos interessados, quando esta última seja admitida. Nessa 

categoria dos direitos relativamente indisponíveis, acreditamos se possa e 

deva enquadrar, máxime para os efeitos perseguidos pelo art. 351, 

consequentemente também pelos arts. 302, II e 320, II todo e qualquer direito 

submetido, para efeito de sua disposição, a controles estatais, quer de natureza 

administrativa, quer de natureza jurisdicional. 
 

O processo legislativo brasileiro, enquanto expressão de um regime democrático, impõe 

a síntese de diferentes posicionamentos acerca dos temas de interesse social, devendo tal debate 

ser aplicado no direito de família, quanto aos direitos indisponíveis transigíveis, ou 

relativamente indisponíveis, nos termos do projeto de lei a seguir. 

  Sugere-se, outrossim, a seguinte legislação:  

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº , DE 2018 

Altera a redação do artigo 1º e 2º da Lei n.º 9.307 de 4 de junho 

de 1996, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem para 

direitos indisponíveis transigíveis, especialmente no direito de 

família. 

 

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Artigo 1º - Os artigos 1º e 2º da Lei 9.307/96, passam a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam 

transação. 
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§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 

conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que 

admitam transação. 

§ 3ºO consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, no direito 

de família, deve ter a oitiva do Ministério Público. 

§ 4º No tocante ao direito de família, não se submete à arbitragem, por serem indisponíveis 

e intransigíveis os conflitos em que se discute a filiação, adoção, suspensão e destituição 

do poder familiar, invalidade do matrimônio, interdição e alienação parental. 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. 

§ 4º A arbitragem sobre direitos indisponíveis que admitam transação será sempre de 

direito. 

 

Artigo 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada as disposições em contrário. 

 

JUSTIFICATIVA  

As questões de Direito de Família, seguramente, são as mais frequentes nas lides 

forenses e, pela natureza do litígio, são as que mais têm possibilidade de retornar ao Judiciário. 

A Constituição da República de 1988, aqui transcrito, corrobora a existência deste 

instituto ao firmar a solução pacífica das controvérsias como pré-requisito de uma sociedade 

fraterna e de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias.  

A tese de que que tão somente as situações conexas aos direitos disponíveis que admitem 

transação, podem ser resolvidas via arbitragem, não deve ser tida como absoluta quanto ao 

poder de dispor, principalmente, porque não há consenso ao limite preciso entre o conteúdo dos 

direitos indisponíveis eas obrigações a eles relacionadas.  

Logo, há que se considerar que que aindisponibilidade pode se revestir de caráter 

absoluto ou relativo,dependendo do grau de controle estatal necessário à efetiva tutela 

dosdireitos.Nesse sentido, os “direitos indisponíveis que admitem transação” pertencem ao 

grupo dos direitos relativamente indisponíveis, transacionáveis mediante o preenchimento 

obrigatório de requisitos definidos pelos sistemas de controle estatal, principalmente no direito 
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de família, devendo a ter o seu âmbito material ampliada para os direitos indisponíveis 

transigíveis, especialmente no direito de família, com as reservas legais para as questões 

filiação, adoção, suspensão e destituição do poder familiar, invalidade do matrimônio, 

interdição e alienação parental, merecendo ser aprovada as alterações acima expendidas. 

As alterações sugeridas têm como principal objetivo a harmonização das legislações da 

Lei de Mediação e Lei de Arbitragem no à possibilidade de solução de controvérsias 

extrajudiciais no tocante aos direitos indisponíveis transigíveis. Justifica-se que no § 1º do 

artigo 1º da Lei de Arbitragem, embora não seja conteúdo do direito de família, o mesmo foi 

inserido para a ampliação de tais direitos, também no que se refere à Administração Pública. 

Em suma, a proposta preserva a estrutura principal da atual Lei de Arbitragem, apresenta 

melhorias pontuais em seu texto e procura, a um só tempo, estender a sua aplicação a outras 

formas de relações jurídicas, notadamente no direito de família, com as reservas legais 

devidamente delineadas, no sentido de fortalecer e aperfeiçoar esse eficiente instituto de 

pacificação social. 

 

 

Sala das Sessões, _____ de _______________ de _____ 

 

 

_________________________________ 

(Nome do autor) 
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CONCLUSÃO 

 

Uma das finalidades do direito é disciplinar a vida em sociedade, proporcionar justiça e 

segurança nas relações entre os indivíduos, harmonizar a convivência, resolver os conflitos 

sociais à medida que forem surgindo.  

Nesse contexto, a relevância da arbitragem no direito de família se justifica porque 

facilita o diálogo entre pessoas em situação de conflito, que dada sua proximidade são 

complexos e profundos, merecendo uma especialização na solução das lides, de maneira mais 

rápida, menos onerosa, buscando a manutenção dos laços afetivos, não se limitando apenas a 

resolver a questão jurídica dos envolvidos, mas principalmente o verdadeiro interesse que move 

a situação de discórdia. 

No entanto, o direito encontra-se suplantado por várias mudanças de ordem fática na 

sociedade, o que demanda novas maneiras de enfrentamento nos dissensos, oferecendo a 

arbitragem um enfoque qualitativo, que preza pelo tratamento adequado dos litígios, e maior 

aprofundamento para a solução das lides, que normalmente a sentença não consegue exprimir, 

dada a cognição não exauriente, não se mostrando satisfatória para a solução dos problemas das 

famílias, no âmbito do processo judicial. 

Da antiguidade aos nossos dias o conceito de família evoluiu muito. Ao acompanhar as 

sistemáticas mudanças na sociedade, o Direito tem adotado novos entendimentos e novas 

formas de família; como a oriunda de vínculo de parentesco; a que se origina do casamento, 

formada entre os pais e os filhos; a que vive em união estável, reconhecida no Brasil pela 

Constituição de 1988; a proveniente do afeto, dentre outras. 

Após a imersão no estudo e análise dos meios de solução de conflitos, seus institutos, 

características, contexto histórico e social, bem como o aprofundamento de pesquisa sobre a 

arbitragem como meio alternativo de solução de controvérsias, especificadamente nas relações 

de família, o presente trabalho permitiu algumas conclusões:  

1. Sendo o conflito parte da existência humana, em algum momento haverá litígio, e que 

este seja resolvido da forma mais rápida, eficaz, principalmente no direito de família, para evitar 

a perpetuação do conflito e funestas consequências no desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. 

2. O homem sempre foi e é capaz de resolver seus conflitos, sem obrigatoriamente, ser 

pela via jurisdicional. Acordar, é melhor do que brigar, assim, faz parte da evolução humana 

identificar e compreender que as formas extrajudiciais de resolução de conflitos, notadamente 
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a arbitragem, importa em crescimento e evolução pessoal, e, até mesmo do próprio nível 

cultural. 

3. Sustentar a solução de conflitos de direito de família, exclusivamente nas mãos do 

Estado é concentrado nas mãos do Estado, como único responsável pela manutenção da paz 

social, não mais se coaduna com o atual direito de família, diante um poder judiciário 

ultrapassado e obsoleto, além de dispendioso e moroso. 

4. Os tradicionais sistemas processuais existentes, apesar de sua recente alteração, 

acabam por obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional ao cidadão. A justiça tardia é 

desconsoladora e frustrante, dada a morosidade processual, inerente da realidade judiciária 

brasileira. 

5. Diante deste contexto de descrédito e crise da instituição judiciária, a sociedade passa 

a exigir um efetivo acesso à justiça: não aquele acesso formalmente previsto na Constituição 

Federal, mas um acesso ao direito em si e sua efetiva concretização, que realmente dê ao direito 

de família, um olhar minucioso aos verdadeiros motivos que não resolvem os litígios de família, 

constantemente arraigados por cargas emocionais diversas, que o direito não consegue atuar. 

6- A ineficiência do sistema jurisdicional, além do ônus pecuniário deve ceder espaço 

ao interesse social passa ser e ao princípio da dignidade da pessoa humana, com a adoção de 

métodos alternativos de solução de conflito, fugindo, de certa maneira, da burocratização 

judiciária. 

7. Assim, dentre os meios alternativos de solução de conflito, pouco a pouco, a 

negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem vêm ganhando espaço e estima do cidadão 

brasileiro, notadamente dada a amplitude da aplicabilidade da arbitragem, notadamente no meio 

internacional, tendo o Brasil, ratificado diversos diplomas, a efetivação da justiça no direito de 

família, passa a ser mais criteriosa e desburocratizada, podendo ser intermediada por 

especialistas no assunto, como um psicólogo, assistente social ou um advogado hábil para 

identificar o ponto de convergência e buscar uma solução digna aos envolvidos, notadamente 

as crianças e adolescentes, que mais sofrem com os conflitos indissolúveis. 

8. No procedimento arbitral, contudo, ter-se-á um árbitro com poderes efetivos de 

decidir. É este terceiro, estranho ao conflito, mas de confiança e escolha das partes, que irá 

determinar os termos do fim da controvérsia. Atualmente, a arbitragem é um meio utilizado 

para conflitos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, como as relações de trabalho 

e comerciais, uma vez que a Lei 9.307/96 assim prevê. No entanto, no presente trabalho, 

propõe-se que este método alternativo de solução de conflito extrajudicial seja também 

estendido para a seara do direito de família.  
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9. Sabe-se que a família, enquanto berço de todo desenvolvimento físico e moral do 

indivíduo; merece uma especial atenção do Estado brasileiro. No entanto, cumpre esclarecer 

que hoje a família é vista como uma entidade plural, aberta e democrática, onde sempre deve 

ser buscada a promoção da dignidade de seus membros, no entanto, não deve o Estado interferir 

no direito de família que é de natureza privada, devendo por isso, ser respeitados o exercício e 

incidência da autonomia da vontade nas suas relações.  

10. Ademais, a interdisciplinaridade peculiar das relações familiares evidencia que a 

resposta judicial tradicionalmente encontrada perante dos tribunais não lhe é satisfatória. As 

discussões e divergências relacionadas à ordem psicológica e social nos conflitos de Família 

demonstram a necessidade de participação de uma equipe multidisciplinar na resolução de seus 

conflitos. Deste modo, pode-se dizer que o uso e aplicação da arbitragem como método 

alternativo de solução de conflitos no direito de família são uma proposta, no mínimo, 

pertinente, tendo em vista o direito ao mínimo existencial, aliados aos princípios da dignidade 

da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato. 

11. Assim, a arbitragem apresenta uma série incontestável de vantagens em relação ao 

processo judicial tradicional, como: economia, praticidade e facilidade no acesso, rapidez, 

celeridade; durabilidade, satisfação e eficácia; sigilo, imparcialidade e credibilidade; exercício 

pleno da autonomia da vontade, alto grau no cumprimento das decisões, dada a restrição de 

causas recursais.  

12. Com efeito, todos esses benefícios listados se coadunam com a necessidade de 

especial tratamento das relações de família, em que as partes são atendidas, sem a sensação de 

culpa ou derrota. 

13. Ademais, em se tratando de família, a continuidade das relações entre pais e filhos 

e entre ambos os genitores, mesmo quando da fragmentação familiar, é imprescindível que 

ambos os pais possam colaborar e participar da educação, criação e desenvolvimento de seus 

filhos. Neste sentido, a separação conjugal é um momento naturalmente desgastante para a 

família que a vivencia, que exige a elaboração de novos planos para os pais e filhos, divisão de 

bens, além de outras questões financeiras, a arbitragem surge como meio crucial de manutenção 

dos laços e responsabilidades familiares, sem implicar no comprometimento ou desgaste da 

estrutura emocional e/ou afetiva de seus integrantes.  

14. Em relação à aplicação do processo arbitral às relações de família, como bem não 

existem empecilhos constitucionais ao seu exercício, apenas a necessidade de observância da 

garantia de alguns direitos tidos como indisponíveis, porém transigíveis. Assim, uma vez que 

observada a lei do direito material aplicável, a mera substituição de um juiz por um árbitro se 
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mostra totalmente neutra, sobretudo porque esta decisão de delegação ao terceiro parte das 

próprias partes, e o árbitro deverá agir conforme a Lei. 

15. Ante todo o exposto, nota-se que a presente tese propõe uma desburocratização da 

Justiça, tornando-a efetivamente acessível, através da utilização da arbitragem como 

instrumento auxiliar e poderoso para a manutenção da paz social, por atender os atuais anseios 

atuais do direito de família contemporâneo. 

16. Em verdade, mais do que um simples método alternativo, a arbitragem representa 

uma técnica diferenciada e eficaz na condução e concretização dos direitos e peculiares 

inerentes às relações de família, razão pela qual, cedo ou tarde, deverá haver um despertar 

jurídico para sua plena implementação na esfera do Direito de Família.  

17. Para a utilização da arbitragem mister a distinção entre direitos indisponíveis 

transigíveis no campo do direito de família, com base nos critérios interpretativos existentes, 

bem como que as partes pactuem cláusulas compromissórias adequadas com o fito de serem 

inseridas em pactos antenupciais ou contratos de união estável, ou que voluntariamente 

escolham a via arbitral, com toda segurança jurídica que o instituto dispõe fazendo-se uma 

distinção entre os direitos indisponíveis intransigíveis e aqueles indisponíveis transigíveis que 

podem ser transacionados no direito de família e os indisponíveis e absolutamente intransigíveis 

no direito de família. 

18. Para que haja a plena efetividade da aplicabilidade da arbitragem no direito pátrio 

foi realizada uma proposta de alteração legislativa lege ferenda para Lei de arbitragem, 

ampliando o campo de utilização da arbitragem no direito de família, sem descurar ao 

atendimento do princípio do melhor interesse da criança e adolescente, para num primeiro 

momento, não afastar do Estado completamente a proteção das crianças e adolescentes, no 

sentido de se permitir a arbitragem para as soluções, de guarda, visitas, alimentos, 

reconhecimento de filhos, divórcio, separação e reconhecimento e dissolução de união estável, 

partilha de bens, entre outras, deixando ressalvadas as matérias concernentes à filiação no 

tocante à alienação parental, adoção, suspensão e destituição do poder familiar, invalidade de 

matrimônio e interdição por serem estas de natureza indisponíveis e intransigíveis, deixando as 

matérias indisponíveis e transigíveis no que tange ao interesse de menores e incapazes, 

dependentes da oitiva do Ministério Público, como fiscal da lei. 

Por fim, sendo dever do Estado, conforme nossa Carta Magna, promover especial 

proteção à família, deve fomentar políticas públicas para priorização da utilização da 

arbitragem, para a solução e enfrentamento adequado no direito de família, de forma paulatina 

e estruturada, como acesso à justiça, seja pela especificidade e complexidade das questões ali 
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debatidas, seja pela necessidade de priorizar o tratamento adequado dos problemas jurídicos e 

de conflitos de interesses. 
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ANEXO I  

 

Lei de Arbitragem 9.307/96 

 

Dispõe sobre a arbitragem. 

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 

conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a 

celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou 

transações.           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na 

arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos 

princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. 

§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará 

o princípio da publicidade.           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Capítulo II 

Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos 

Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral 

mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral. 

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 

comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato. 

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no 

próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art5
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§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente 

tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, 

desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 

especialmente para essa cláusula. 

§ 3o (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

§ 4o (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Art. 5º Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão 

arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de 

acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em 

outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem. 

Art. 6º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte 

interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou 

por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-

a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. 

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a 

firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7º desta 

Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa. 

Art. 7º Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da 

arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em 

juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. 

§ 1º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o 

documento que contiver a cláusula compromissória. 

§ 2º Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a conciliação acerca 

do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de comum 

acordo, do compromisso arbitral. 

§ 3º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após 

ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as 

disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21, § 2º, desta 

Lei. 

§ 4º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao 

juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do 

litígio. 

§ 5º A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada para a lavratura do 

compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

§ 6º Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito 

do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. 

§ 7º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-162.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-162.htm
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Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver 

inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 

compromissória. 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as 

questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que 

contenha a cláusula compromissória. 

Art. 9º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um 

litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

§ 1º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou 

tribunal, onde tem curso a demanda. 

§ 2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado 

por duas testemunhas, ou por instrumento público. 

Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

I - o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 

II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a 

identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; 

III - a matéria que será objeto da arbitragem; e 

IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 

Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: 

I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 

II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por eqüidade, se assim for 

convencionado pelas partes; 

III - o prazo para apresentação da sentença arbitral; 

IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando 

assim convencionarem as partes; 

V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com 

a arbitragem; e 

VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 

Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no 

compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal 

estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para julgar, 

originariamente, a causa que os fixe por sentença. 
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Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

I - escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde que as partes 

tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto; 

II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos árbitros, desde que as 

partes declarem, expressamente, não aceitar substituto; e 

III - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde que a parte 

interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o 

prazo de dez dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. 

Capítulo III 

Dos Árbitros 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, 

também, os respectivos suplentes. 

§ 2º Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde 

logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder 

Judiciário a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, 

aplicável, no que couber, o procedimento previsto no art. 7º desta Lei. 

§ 3º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, 

ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. 

§ 4º Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal 

arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. 

§ 4o As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do 

regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do 

árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o 

controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, sendo que, nos casos de impasse 

e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o regulamento 

aplicável.          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

§ 5º O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário, 

que poderá ser um dos árbitros. 

§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, 

independência, competência, diligência e discrição. 

§ 7º Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas 

para despesas e diligências que julgar necessárias. 

Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes 

ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de 
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impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e 

responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da 

aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e 

independência. 

§ 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. 

Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando: 

a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. 

Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do art. 

20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo 

suas razões e apresentando as provas pertinentes. 

Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que 

será substituído, na forma do art. 16 desta Lei. 

Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier 

a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu 

lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

§ 1º Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão 

arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção 

de arbitragem. 

§ 2º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo 

sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista 

no art. 7º desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de 

arbitragem, não aceitar substituto. 

Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam 

equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a 

recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. 

Capítulo IV 

Do Procedimento Arbitral 

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se 

for único, ou por todos, se forem vários. 

Parágrafo único. Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que 

há necessidade de explicitar alguma questão disposta na convenção de arbitragem, será 
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elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado por todos, que passará a fazer parte 

integrante da convenção de arbitragem 

§ 1o Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há 

necessidade de explicitar questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado, 

juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da 

convenção de arbitragem.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

§ 2o A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do 

requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de 

jurisdição.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)       (Vigência) 

Art. 20. A parte que pretender argüir questões relativas à competência, suspeição ou 

impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da 

convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, 

após a instituição da arbitragem. 

§ 1º Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído nos 

termos do art. 16 desta Lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem 

como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes 

remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. 

§ 2º Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem 

prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando 

da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei. 

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção 

de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 

especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, 

regular o procedimento. 

§ 1º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral discipliná-lo. 

§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, 

da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

§ 3º As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, a 

faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 

§ 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a 

conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 

Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, 

mediante requerimento das partes ou de ofício. 

§ 1º O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora 

previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a seu 

rogo, e pelos árbitros. 
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§ 2º Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento 

pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte 

faltosa, ao proferir sua sentença; se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, 

poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza 

a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem. 

§ 3º A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 

§ 4º Ressalvado o disposto no § 2º, havendo necessidade de medidas coercitivas ou 

cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, 

originariamente, competente para julgar a causa.         (Revogado pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

§ 5º Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituído fica a critério do 

substituto repetir as provas já produzidas. 

CAPÍTULO IV-A 

           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

DAS TUTELAS CAUTELARES E DE URGÊNCIA 

Art. 22-A.  Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário 

para a concessão de medida cautelar ou de urgência.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

Parágrafo único.  Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada 

não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de 

efetivação da respectiva decisão.         (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Art. 22-B.  Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a 

medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.           (Incluído pela Lei nº 

13.129, de 2015)        (Vigência) 

Parágrafo único.  Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência 

será requerida diretamente aos árbitros.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

CAPÍTULO IV-B 

           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

DA CARTA ARBITRAL 

Art. 22-C.  O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão 

jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência 

territorial, de ato solicitado pelo árbitro.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 
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Parágrafo único.  No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, 

desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem.           (Incluído pela Lei 

nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Capítulo V 

Da Sentença Arbitral 

Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo 

sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da 

instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 

Parágrafo único. As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo 

estipulado. 

§ 1o Os árbitros poderão proferir sentenças parciais.          (Incluído pela Lei nº 13.129, 

de 2015)        (Vigência) 

§ 2o As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a 

sentença final.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Art. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. 

§ 1º Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver 

acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2º O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em separado. 

Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis 

e verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal 

arbitral remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o 

procedimento arbitral.         (Revogado pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a sentença ou acórdão 

transitados em julgado, terá normal seguimento a arbitragem.         (Revogado pela Lei nº 

13.129, de 2015)        (Vigência) 

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 

II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, 

mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade; 

III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e 

estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso; e 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 
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Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. 

Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder 

ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

Art. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas 

e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for o 

caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver. 

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o 

árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença 

arbitral, que conterá os requisitos do art. 26 desta Lei. 

Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro, ou 

o presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro 

meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, entregando-

a diretamente às partes, mediante recibo. 

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência 

pessoal da sentença arbitral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá 

solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que: 

Art. 30.  No prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência 

pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte 

interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral que:          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 

II - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se 

pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá, no prazo de dez dias, aditando a 

sentença arbitral e notificando as partes na forma do art. 29. 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 (dez) dias ou em 

prazo acordado com as partes, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na forma do art. 

29.          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos 

da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título 

executivo. 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 

I - for nulo o compromisso; 

I - for nula a convenção de arbitragem;          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

II - emanou de quem não podia ser árbitro; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art5


237 
 

III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem;         (Revogado pela Lei nº 13.129, 

de 2015)        (Vigência) 

VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei. 

Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a 

decretação da nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

Art. 33.  A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a 

declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.          (Redação dada 

pela Lei nº 13.129, de 2015)       (Vigência) 

§ 1º A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá o procedimento 

comum, previsto no Código de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo de até noventa 

dias após o recebimento da notificação da sentença arbitral ou de seu aditamento. 

§ 1o A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá 

as regras do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 

de Processo Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento 

da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de 

esclarecimentos.          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)       (Vigência) 

§ 2º A sentença que julgar procedente o pedido: 

I - decretará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art. 32, incisos I, II, VI, VII e 

VIII; 

II - determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, nas demais 

hipóteses. 

§ 2o A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, 

nos casos do art. 32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova 

sentença arbitral.          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

§ 3º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante 

ação de embargos do devedor, conforme o art. 741 e seguintes do Código de Processo Civil, se 

houver execução judicial.   (Vide Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

§ 3o A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguida mediante 

impugnação, conforme o art. 475-L e seguintes da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

(Código de Processo Civil), se houver execução judicial.          (Redação dada pela Lei nº 

13.129, de 2015)        (Vigência) 
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§ 3o A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na 

impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do Código de 

Processo Civil, se houver execução judicial.    (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 

2015)        (Vigência) 

§ 4o A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença 

arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à 

arbitragem.          (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Capítulo VI 

Do Reconhecimento e Execução de Sentenças 

Arbitrais Estrangeiras 

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua 

ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora 

do território nacional. 

Art. 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está 

sujeita, unicamente, à homologação do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 35.  Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está 

sujeita, unicamente, à homologação do Superior Tribunal de Justiça.          (Redação dada pela 

Lei nº 13.129, de 2015)       (Vigência) 

Art. 36. Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do Código de Processo Civil. 

Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte 

interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o art. 

282 do Código de Processo Civil, e ser instruída, necessariamente, com: 

I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo 

consulado brasileiro e acompanhada de tradução oficial; 

II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada 

de tradução oficial. 

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução 

de sentença arbitral estrangeira,      quando o réu demonstrar que: 

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 

II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a submeteram, 

ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida; 
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III - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou 

tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa; 

IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não 

foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 

V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula 

compromissória; 

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, tenha sido 

anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral for 

prolatada. 

Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da 

sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que: 

Art. 39.  A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral 

estrangeira também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar 

que:          (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por 

arbitragem; 

II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 

Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da 

citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem ou 

da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação postal 

com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para 

o exercício do direito de defesa. 

Art. 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença 

arbitral estrangeira por vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma 

vez sanados os vícios apresentados. 

Capítulo VII 

Disposições Finais 

Art. 41. Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do Código de Processo 

Civil passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 267......................................................................... 

VII - pela convenção de arbitragem;" 

"Art. 301......................................................................... 

IX - convenção de arbitragem;" 
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"Art. 584........................................................................... 

III - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação;" 

Art. 42. O art. 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte 

redação: 

"Art. 520........................................................................... 

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem." 

Art. 43. Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 

Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, 

Código Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 

Código de Processo Civil; e demais disposições em contrário. 

          Brasília, 23 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSONelson A. Jobim 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.1996 
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