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RESUMO 
 
 O presente trabalho buscou analisar a possibilidade do exercício de controle 
de constitucionalidade pelo árbitro em procedimentos arbitrais. No intuito de 
desenvolver tal tarefa, traçou-se inicialmente uma linha histórica do 
constitucionalismo na história do mundo e a constitucionalização do direito privado 
no final do século XX. Ademais, analisou-se a natureza jurídica da arbitragem, a 
escolha de lei aplicável ao mérito e ao processo arbitral. Por fim, reuniu-se as 
premissas anteriormente desenvolvidas a fim de estabelecer a tese central, expondo 
posições doutrinárias e jurisprudência internacional e nacional acerca da 
equiparação do juiz estatal e do árbitro. Concluiu-se que a atividade jurisdicional do 
árbitro se equipada a atividade jurisdicional desempenhado pelo juiz togado, de 
forma que é possível ao árbitro, no âmbito do procedimento arbitral, exercer o 
controle de constitucionalidade em sua modalidade difuso. 
 
Palavras-chave: Arbitragem. Poderes do árbitro. Controle de constitucionalidade.  
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ABSTRACT 
 
 The present work sought to analyze the possibility of the exercise of judicial 
review in arbitrations proceedings. In order to develop this task, were initially drawn a 
historical line of the history of constitucionalism in the world and the 
constitutionalization of private law at the end of the 20th century. In addition, the legal 
nature of the arbitration, the choice of law applicable to the merits and the arbitration 
process were analyzed. Finally, the previously developed premises were assembled 
in order to establish the central thesis, exposing doctrinal positions and international 
and national jurisprudence on the equation of the state judge and the arbitrator. It 
was concluded that the judicial activity of the arbitrator is considered equal with the 
jurisdictional activity performed by the judge, so that it is possible for the arbitrator, 
within the arbitration procedure, to exercise constitutionality control in its diffuse 
modality. 
 
Keywords: Arbitration. Mandatory rules. Arbitrator’s powers. Judicial review.  
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INTRODUÇÃO 

 

A arbitragem é um meio alternativo e privado de solução de conflitos relativo 

à direitos patrimoniais, regulamentado pela lei 9.307/96, no qual as partes, de 

comum acordo, exercendo sua autonomia de vontade, nomeia um terceiro imparcial 

para elucidar algum tipo de litígio relacionado à algum direito patrimonial discutido. 

Há muito, e em muito, se discutiu acerca da constitucionalidade da Lei de 

Arbitragem (adiante LArb), tendo esta discussão já sido pacificada sobre a 

consonância com o art. 5º, XXV da Constituição Federal de 1988, que preceitua o 

princípio do acesso à justiça, facilitando a ascensão de formas alternativas de 

solução de conflitos, saindo da esfera do poder judiciário e trazendo mais segurança 

e celeridade ao processo. 

Insurgem-se, agora, questionamentos tão, ou mais, polêmicos quanto à 

constitucionalidade da lei. Um destes questionamentos diz respeito sobre a 

possibilidade de controle de constitucionalidade pelo árbitro de normas aplicadas ao 

caso concreto, escolhida pelas partes no momento da convenção arbitral. 

Pois bem, sendo o árbitro equiparado a juiz de fato e de direito, competiria a 

ela afastar a aplicação de norma que possa concluir ser inconstitucional, ou 

inadequada ao sistema em que se insere? Poderia o árbitro decidir sobre estas 

questões sem se reportar ao poder judiciário? 

Este trabalho buscará encontrar resposta aos questionamentos expostos, 

além de outros, que naturalmente surgem ao longo da discussão. Primeiramente, se 

buscará fazer um breve histórico do constitucionalismo no mundo e a influência das 

revoluções liberais da Idade Moderna no modelo de controle de constitucionalidade 

atual. Também se fará uma exposição da evolução do controle de 

constitucionalidade no Brasil, dando um importante destaque ao controle de 

constitucionalidade em sua modalidade difusa. Posteriormente se buscará trazer 

uma exposição de julgados nacionais e internacionais, além de posições doutrinárias 

acerca da equiparação do papel do árbitro ao do juiz estatal e, por fim, se discutira a 

cerca da natureza jurídica da arbitragem com o objetivo de constatar a possibilidade 

de controle de constitucionalidade na modalidade difusa pelo árbitro. 
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1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONSTITUCIONALISMO 

 

Falar sobre controle de constitucionalidade sem ao menos dedicar algumas 

linhas sobre constitucionalismo e suas raízes históricas sempre resultaria em uma 

explicação inacabada e insuficiente para qualquer conclusão que se busque criar, ou 

incitar aos outros. 

O constitucionalismo, o controle de constitucionalidade e até mesmo o 

estado democrático de direito, no quadro delineado neste século XXI, é uma 

consequência – há quem prefira o termo “acumulação” – histórica da consolidação 

dos estados nações no século XVI, ao final da idade média, sobre as ruínas do 

feudalismo. 1 

Por necessidade de delimitação e objetividade, podemos ultrapassar este 

período mais antigo (Antiguidade Clássica) e iniciar nossa linha histórica na Idade 

Moderna, com as revoluções liberais nos Reino Unido, Estados Unidos da América e 

França, onde podemos encontrar o berço da construção do constitucionalismo e 

controle de constitucionalidade contemporâneo. 

Os únicos pressupostos que devemos observar antes de prosseguir, neste 

ponto, são aqueles que se relacionavam à concepção do Estado Absolutista. A 

primeira dela é a Soberania, absoluta e indivisível, atributo essencial do poder 

político estatal do Monarca. Desse pressuposto, inclusive, derivam as ideias de 

supremacia interna do Poder Estatal e independência externa, de outros estados, 

essenciais à auto afirmação do Estado Nacional.2 

 
1.1. O Reino Unido 

 

Com a instituição do feudalismo e a unificação das ilhas britânicas sob o 

reino da Inglaterra, figuras burguesas, materializadas nos barões de terras, que 

possuíam não só força econômica, como política, impuseram ao rei João Sem Terra, 

a Magna Charta.  

Marco histórico da história constitucional, a Magna Charta (outorgada ao rei 

em 1215), foi um documento que resguardava, inicialmente, os direitos de 

                                                 
1
 Sobre o tema, v. Dalmo Dallari, Elementos de Teoria geral do Estado, 1989, p. 43 e 190.  

2
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 31. 
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propriedade dos barões. Apesar de versar sobre outros termos, como tributação e 

liberdade religiosa, o documento versaria basicamente sobre a liberdade individual 

dos barões concernente à propriedade e outras posses. Apenas com o tempo que 

se permitiu assumir um caráter mais ligado às liberdades públicas perante o 

soberano. 3 

Mais para o fim do Século XIII, após mais tensões com entre a Coroa e os 

Barões, delineou-se um Parlamento, convocado pelo rei e composto por aristocratas, 

clérigos e outras classes 4 e, com a afirmação da Inglaterra como uma monarquia e 

potência naval ao longo do século XVII, o Reino Unido torna-se uma das bases do 

constitucionalismo moderno, apesar de uma relação institucional extremamente 

delicada por consequência da disputa entre os interesses da monarquia absolutista 

e seus aliados com a aristocracia parlamentar. 

Estas disputas apenas pioraram a partir da ascensão de Charles I ao trono 

inglês, em 1625, momento em que a monarquia absolutista se encontrava fragilizada 

por questões econômicas e falta de respaldo político de seus antigos aliados. Em 

1628, o Parlamento submeteu ao monarca a Petition of Rights, que limitariam ainda 

mais o poder do Rei, versando sobre a instituição de tributos sem aprovação do 

Parlamento, prisões arbitrárias e uso de tribunais de exceção fora de tempos de 

pais, gerando uma maior tensão entre os grupos que disputavam estes poderes. 

Essas tensões encontraram seu ápice com a deflagração de uma guerra civil 

(1642-1648) que culmina com a deposição de Charles I, sua decapitação e a 

instituição de uma República presidida pelo principal comandante dos 

revolucionários, Oliver Cromwell – que, inclusive, ficou conhecido por deixar um 

legado muito mais sangrento e violento que as monarquias anteriores no controle de 

dissidentes -. 5 

Não muito mais tarde, o então Lorde Protetor vem a falecer e com a morte 

do Oliver Crowell e a incapacidade de seu filho de manter o controle das novas 

tensões, a República ruiu. Abriu-se, então, espaço para a restauração monárquica 

                                                 
3
 Ibid. p. 32. 

4
 GORDON, Scott, Controlling the State, 1999, p; 232. 

5
 O'LEARY, Brendam. Regulating nations and ethnic communities, p. 248, in: Breton Albert (ed). 1995, 

Nationalism and Rationality, Cambridge University Press 
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com a ascensão de um novo monarca, mais aliado aos interesses da aristocracia 

parlamentar. Contudo, com a sucessão ao seu filho, James II, novas tensões 

surgiram. 

Estas tensões se relacionam ao fato de James II ter buscado restabelecer 

uma monarquia absolutista e reverter a Inglaterra ao catolicismo. Novamente os 

atritos entre os grupos políticos se agravaram ao ponto de gerar uma nova 

revolução, que ficou conhecida como Revolução Gloriosa, que terminou com a 

deposição de James II e ascensão de Guilherme de Orange, que era casado com a 

irmã de James II e havia concordado em se submetar a um regime de supremacia 

do Parlamento, com poderes limitados pela Bill of Rights (declaração de direitos). 

A declaração previa, de maneira ampla, a convocação e exercício regular do 

Parlamento para criação de leis, instituição de tributos e a manutenção de exército 

permanente. Ainda, e creio que estes sejam os mais importantes à ideia de 

constitucionalismo moderno, concedia imunidade aos parlamentares por suas 

manifestações no Parlamento e impedia a aplicação de penas sem prévio 

julgamento. 

Apesar de não possuir uma constituição escrita (algum documento 

consolidado por meio de artigos e aprovado pelo Parlamento), o modelo institucional 

inglês é fruto e um longo amadurecimento histórico, cujas raízes foram fincadas há 

mais de 200 anos atrás. Atualmente, no século XXI, a estrutura do poder do Reino 

Unido 6 se funda em 3 instituições: o Parlamento, a Coroa e o Governo, tendo como 

pressuposto a supremacia do Parlamento.7 

Diferente de outros modelos parlamentaristas e constitucionais, a 

constituição inglesa é produto histórico, tendo como lastro nas convenções (Práticas 

consolidadas ao longo dos séculos no exercício do poder político, sua repartição e 

competências) e leis constitucionais ( atos do parlamento de natureza constitucional 

não em razão da forma de votação, mas do seu conteúdo, por lidarem com matérias 

ligados à concepção de direitos fundamentais. 8 

                                                 
6
 Composto por: Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra. 

7
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 34. 
8
 Ibid. p. 35. 
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Contemporaneamente, duas grandes alterações ocorreram no final do 

século XX e início do século XXI: a assinatura do Humans Right Acts (1998), que 

incorpora ao ordenamento jurídico inglês os direitos e princípios previstos na 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, e do Constitucional Reform Act (2005), 

que reorganizou o Poder Judiciário inglês, dando mais autonomia e criando uma 

Corte Suprema. 9 

 
1.2. Estados Unidos da América 

 

A partir do sec. XVII, a costa leste da América do Norte começou a ser 

colonizada por diversos imigrantes ingleses que fugiam da Inglaterra por serem 

perseguidos, ou por estarem buscando uma nova oportunidade na nova terra 

descoberta. 

A colonização se manteve pacífica até meados do sec. XVIII, quando se 

iniciou um processo de constantes conflitos das colônias em busca de 

independência, ou, ao menos, de menos exploração da Coroa Inglesa. 

Desde essa época, nota-se certa burocratização organizacional da então 

colônia: a figura de um governador – ainda que nomeado por Londres – a existência 

de um corpo legislativo eleito por cidadãos locais e a existência de um judiciário 

independente. 

Todavia, com o tempo, as imposições tributárias da Coroa começaram a se 

tornar extremamente penosas aos comerciantes e as restrições de atividade 

econômica, visando impossibilitar a independência financeira da então colônia, 

causaram um tensionamento nas relações com a Inglaterra, agravando-se 

drasticamente após o stamp act de 1765, o Massacre de Boston em 1770 e o 

Boston Tea Party,  em 1773. 

Em 1774 é convocado o primeiro congresso continental, que marcou o início 

da guerra contra a Coroa Inglesa e em 1776 é assinada pelos membros do segundo 

                                                 
9 
Inclusive, no que prescreve a jurisdição da referida Corte, o art. 40 da Constitucional Reform Act, 

além defini-la como a Corte final de apelação do Reino Unido, dispõe que incorporaria a função 
judiciária do Comitê de Apelação da Casa dos Lordes (originariamente um órgão legislativo), bem 
como a jurisdição de natureza devolutiva do Comitê Judicial do Conselho Privado. 
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congresso continental a declaração de independência, sendo considerado um marco 

na história das ideias políticas dos EUA e no resto do mundo. 

A guerra se estendeu até 1781, quando foram ratificados os articles of 

confederation, marcando o início do surgimento de uma confederação de treze 

colônias.  Contudo, por decorrência de fatores como ingerências econômicas 

perpetuadas pelas lideranças, a inexistência de um poder central e 

desregulamentação do comércio entre os Estados, logo se abandonou a ideia de 

uma confederação para instituição de uma convenção constitucional. 

Em 1787 foi aprovado o texto do que viria a ser a primeira constituição do 

mundo moderno, sendo um marco histórico, intelectual simbólico do ponto de vista 

de garantias. Diz-se simbólico neste último ponto porque inicialmente o texto não 

possuiria nenhuma declaração de direitos, o que apenas veio a ser inserido em 1791 

com as primeiras dez emendas, conhecidas com bill of rights. 

Nelas estavam previstos direitos que até hoje são o foco de garantias e 

considerados direitos fundamentais como  a liberdade religiosa, de expressão, 

reunião e direitos ao devido processo legal e a um julgamento justo. 

Após mais de 200 anos de sua promulgação, a constituição americana 

continua possuindo apenas sete artigos, tendo sofrido apenas vinte e sete emendas 

ao longo de todo o período, tendo como grande marco uma separação nítida de 

poderes, um modelo republicado de Estado sob o presidencialismo e um sistema 

jurídico fundado sob a tradição do common law, dando aos tribunais um amplo poder 

de criação e adaptação do direito e que, por isso, permite uma constante 

reinterpretação do sentido de suas leis e constituição. 

No que concerne a história do controle de constitucionalidade, o marco 

inicial foi o chamamento da jurisdição constitucional pela Suprema Corte através do 

emblemático caso marbury vs. Madison, e desde então sua história tem sido 

marcada por avanços e recuos. A brevidade do texto constitucional permite à 

Suprema Corte um protagonismo privilegiado na interpretação das instituições e 

valores da sociedade americana, gerando entendimentos progressistas e garantistas 

em relação aos direitos fundamentais, ou a legitimação de um regime de segregação 



 15 

racial, como no caso dread scott vs. Sandford (1857), onde a Suprema Corte 

entendeu que negros não eram cidadãos, na acepção constitucional do termo. 

A importância de se destacar o texto constitucional dos E.U.A. aqui fica 

justamente pela sua influência em todo o mundo moderno após sua promulgação. 

 

1.3. França 
 

Decorrência da grave crise financeira e institucional que assolava a França 

no séc. XVIII, em grande parte por ter dado apoio à guerra dos Estados Unidos da 

América a Revolução Francesa foi considerada como um dos principais marcos 

históricos do mundo moderno e extremamente relevante para o estudo do 

constitucionalismo e garantias fundamentais, na forma que concebemos hoje em dia. 

Nascida sob as sombras do Iluminismo, a Revolução Francesa não só tirou 

do trono um rei, como o decapitou e retirou da nobreza e aristocracia todos os 

privilégios que estas classes possuíam perante o resto da população. 

Obviamente, apesar do caráter popular e do famoso lema liberdade, 

igualdade e fraternidade, a revolução não foi tão justa ou fraterna para todos. Apesar 

disso, podemos ver um grande avanço no que diz respeito às conquistas sociais e 

de liberdades individuais, ainda que efetivamente tenham demorado a serem 

consolidadas, afinal não seria a primeira vez na história em que conquistas de 

direitos e garantias não abrangeriam todos na sociedade. 

Destaque-se a promulgação da Declaração dos Direitos Homem e do 

Cidadão, documento define direitos naturais e imprescritíveis como à liberdade, à 

propriedade, à segurança e ao devido processo legal. A Declaração reconheceria 

também a igualdade, especialmente perante a lei e a justiça, reforça, ainda, o 

princípio da separação entre os poderes. 

Ainda que atualmente o judiciário receba pouco destaque na Constituição 

por decorrência de uma desconfiança histórica. O judiciário era associado à 

aristocracia e os juízes como amigos da nobreza, de forma que o judiciário, na 
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organização de poderes do Estado francês, se posiciona mais como um 

departamento especializado do que como um Poder propriamente dito. 10 

Cabe, antes de se prosseguir, fazer uma referência a duas instituições do 

constitucionalismo francês: o Conselho Constitucional e o Conselho de Estado. O 

primeiro, que existe desde 1799, desempenha um papel duplo (de acordo com a 

constituição de 1958) (I) é a mais alta instância da jurisdição administrativa e (II) é o 

mais alto órgão consultivo do governo. 

Quanto ao segundo, que será posteriormente citado neste trabalho, deve-se 

fazer, por hora, uma breve observação. Na França não se admite o controle de 

constitucionalidade de leis nos moldes norte-americano, ou continental europeu. 

Apenas sob a Constituição de 1958 que se passou a existir um procedimento 

específico, prévio e preventivo de verificação da conformidade dos atos legislativo 

com a constituição.  

 

1.4. As raízes do constitucionalismo contemporâneo e a constitucionalização 

do direito 

 
Observa-se que todos os fatos aqui narrados possuem algo em comum: a 

imposição de limites ao poder estatal soberano perante os indivíduos, delimitação 

por pressupostos supralegais para interpretação de normais legais e a criação de 

garantias de liberdades dos indivíduos. 

Após a segunda metade do século XX, sobretudo no pós guerra, quando a 

humanidade se depara com as atrocidades que regimes poderiam chegar 

autorizados por poderes jurídicos e legislativos cegos à princípios e garantias, ocorre 

um fenômeno de proliferação de normas cogentes, indisponíveis, sobretudo no 

direito privado. 

Mais próximo da virada do século, esse processo se acentua dando lugar à 

uma nova perspectiva jurídica de conceber e interpretar o direito, que ficou 

conhecida como constitucionalização do direito civil. 

Anteriormente à esta transformação de interpretação do ordenamento 

jurídico, costumava-se afirmar que  o Código Civil era a constituição do direito 

                                                 
10

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 52. 
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privado 11 . Certamente, a divisão era inconteste. De um lado existiam os 

contratantes e o proprietário e a questão central sempre seria a autonomia das 

vontades. 

Já do outro lado, estaria o direito público, onde se encontravam o Estado e o 

cidadão, onde este precisava encontrar limites decorrentes dos direitos individuais e 

se salvaguardar de imposições de proprietários e grandes comerciantes que detêm o 

poder econômico, político e intelectual. 

Neste diapasão, opera-se uma despatrimonialização do direito civil, 

incorporando fenômenos como o dirigismo contratual e a relativização do direito de 

propriedade. 

Já para o final do século XX, sobre tudo no Brasil após a Constituição de 

1988, ideias como função social, direitos da criança e do adolescente e proteção do 

consumidor são consolidadas em um texto normatizo rígido de pressuposto superior 

à qualquer outra norma inferior, impondo um condicionamento da leitura e 

interpretação dos institutos de direito privado, sob a perspectiva da dignidade da 

pessoa humana e a função social da propriedade privada. 

A constituição deixa de ser o maior documento do direito público para ser o 

centro do ordenamento jurídico, impondo seus valores e conferindo legitimidade, o 

que será mais bem aprofundado adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 82. 
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2. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL  

 

2.1. Evolução histórica  

 

Para compreender melhor o modelo brasileiro atual de controle de 

constitucionalidade, faz-se necessário uma breve abordagem histórica dos seus 

antecedentes, com a finalidade de retratar a evolução deste instituto no país. No 

Brasil imperial, sob vigência da Constituição de 1824, não havia regulamentação 

atinente ao controle judicial de constitucionalidade.  

Contudo, ao Legislativo competia à tarefa de criar, interpretar, suspender, 

revogar as leis e, de acordo com o art. 15, IX, de “velar na guarda da constituição, e 

promover o bem geral da Nação”. Para o jurista Oswaldo Luis Palu12, dois foram os 

principais motivos que impediram que fosse concedido ao Poder Judiciário o controle 

de constitucionalidade das leis nos Brasil.  

Para ele, a influência das ideias franco-inglesas sobre a supremacia do 

Parlamento e as circunstâncias políticas e históricas em que a Constituição Imperial 

foi promulgada permitiram a instituição de um quarto poder, hierarquicamente 

superior aos demais, e exercido, privativamente, pelo Imperador. Tratava-se do 

Poder Moderador, que concedia permissão ao “Chefe Supremo da Nação e seu 

Primeiro Representante”13 para intervir em todos os demais poderes, especialmente 

no Poder Legislativo, razão pela qual qualquer hipótese de controle de 

constitucionalidade por outro órgão ou Poder não passaria de uma quimera.  

Assim, embora nos Estados Unidos já houvesse ocorrido o célebre 

julgamento do caso Marbury vs. Madison, por aqui o Poder Judiciário era o mais 

fraco dos poderes, mesmo porque, diferentemente do que ocorreu naquele país, a 

Carta de 1824, em seu art. 178, definia o que era e o que não era matéria 

constitucional, não concedendo margem para atuações expansionistas pelo 

Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula do Poder Judiciário na época, como 

havia ocorrido na Corte norte americana. 

                                                 
12

 PALU, Oswaldo Luis. Controle de Constitucionalidade: conceito, sistema e efeitos. 2 ed. rev. ampl. 
e atual. de acordo com as Leis 9.868 e 9.882/99. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 117-119. 
13

 Art. 98, da Constituição de 1824. 
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Com o advento da República, sob a influência do direito norte americano, foi 

introduzido o controle judicial de constitucionalidade. O responsável pela mudança, 

segundo Palu 14, foi Rui Barbosa, jurista que encabeçou o projeto da Constituição 

Provisória do Brasil de 1890, que previa, no art. 58, § 1º, o importante instituto. O 

artigo foi analogamente utilizado na Constituição da República, promulgada em 

1891: 

Art. 59, § 1º - Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, 
haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal:  
a) quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados e leis 
federais, e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela;  
b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos 
Estados em face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do 
Tribunal do Estado considerar válidos esses atos, ou essas leis 
impugnadas. 

 

Como é possível observar, o controle de constitucionalidade foi outorgado ao 

Supremo Tribunal Federal e sua importância só foi reconhecida “após os trabalhos 

de Rui Barbosa mostrar, à concludência, o alcance de seus dispositivos, em 

reconhecendo essa prerrogativa ao Judiciário” 15. 

Logo em seguida, em 1894, houve a regulamentação do instituto pela Lei n° 

221, que no seu art. 13, § 10, possibilitou aos juízes e tribunais o exercício da defesa 

da Constituição, permitindo-lhes deixar de aplicar leis e regulamentos que lhes 

parecessem manifestamente incompatíveis com a Constituição.  

Mais adiante se operou a reforma de 1926, que alterou o artigo que previa o 

controle judicial do número 59 para o número 60, mudando também a redação do § 

1º, letra a, passando a prever a atuação do STF nos casos em que se “questionar a 

vigência, ou a validade, das leis federais em face da Constituição e a decisão do 

tribunal do Estado lhes negar aplicação”.  

Sobre a novidade inserida, Veloso (2003) ressalta: 

A Lei 221, de 20.11.1894, que organizou a Justiça Federal, é apontada pelos 
especialistas como um marco notável de nosso sistema de controle de 
constitucionalidade, proclamando a doutrina da supremacia do Judiciário ao 
dispor, no art. 13, § 10: “Os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e 
regulamentos e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis 

                                                 
14

 PALU, Oswaldo Luis. Controle de Constitucionalidade: conceito, sistemas e efeitos. 2 ed. rev. ampl. 
e atual. de acordo com as Leis 9.868 e 9.882/99. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 121-122. 
15

 Ibid. p. 121. 
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manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente 
incompatíveis com as leis e com a Constituição.

16
 

O modelo difuso ou incidental foi mantido pela Constituição de 1934, 

contudo, com algumas inovações: exigiu o quórum da maioria absoluta dos 

membros dos tribunais para as decisões sobre inconstitucionalidade de lei ou ato do 

Poder Público (art. 179), bem como a suspensão, pelo Senado Federal, da 

execução de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, declarados 

inconstitucionais pelo Poder Judiciário (art. 91, IV).  

Esta última inovação consolidou o pensamento de que a decisão sobre a 

inconstitucionalidade somente produz efeitos entre as partes envolvidas no litígio, 

não havendo, portanto, vinculação aos demais órgãos do Poder Judiciário.  

Não obstante as alterações do controle difuso, a Constituição de 1934 

introduziu no art. 12, V e § 1º, uma hipótese específica de atuação do Supremo 

Tribunal Federal no caso de intervenção da União em negócios peculiares dos 

Estados Federados, quando estes ferissem um dos princípios sensíveis 

estabelecidos no art. 7º, n. 1, alíneas a à h, daquela constituição. 

Tratava-se, portanto, de um importante marco no controle de 

constitucionalidade brasileiro, pois introduziu um caso de controle concentrado de 

constitucionalidade.  

A Constituição de 1937, a seu turno, conhecida como “polaca”, marco do 

Estado Novo, apesar de prever em seu artigo 96, caput, a possibilidade do controle 

difuso de constitucionalidade, este era restringido à necessidade de aprovação do 

Presidente da República, que poderia submeter à apreciação da constitucionalidade 

de lei novamente ao exame do Parlamento (art. 96, parágrafo único)17 . 

 O jurista Zeno Veloso (2003) observou que neste período predominou o 

autoritarismo, de modo que não houve espaço “para a atuação de um controle de 

                                                 
16

 VELOSO, Zeno. Controle Jurisdicional de Constitucionalidade. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 
p. 31. 
17

 Art. 96, Parágrafo único - No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo 
do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de 
interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la novamente ao exame 
do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, ficará sem 
efeito a decisão do Tribunal. 
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constitucionalidade, que, por natureza e definição, tem de ser livre, independente, 

solto de peias e obstáculos”18 . 

Com a redemocratização do país, a Constituição de 1946 retomou o modelo 

estabelecido pela Carta de 1934, mantendo as inovações que esta havia trazido e 

permitindo o avanço do controle concentrado 19. 

Sob influência do regime militar, a Carta de 46 sofreu modificação com o 

advento da Emenda Constitucional nº 16 de 1965, que instituiu a então denominada 

ação genérica de inconstitucionalidade, prevista no art. 101, I, k, in verbis: 

Art. 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
I – processar e julgar originariamente:  
[...] k) A representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de 
natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador 
Geral da República. 

 

Desta feita, o Supremo Tribunal Federal passou a ter competência para 

declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato federal, consolidando no direito 

brasileiro a coexistência dos controles difuso e concentrado de constitucionalidade. 

Este modelo foi mantido pela Constituição de 1967, regulando apenas a 

representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, 

perante o STF, outorgando o poder à iniciativa única e exclusiva do Procurador 

Geral da República. 

 

2.2. O modelo introduzido pela Constituição de 1988  

 

A Carta de 1988 manteve o sistema misto ou híbrido, combinando o controle 

difuso e o controle concentrado, trazendo consigo um aperfeiçoamento do sistema 

iniciado em 1965, com a finalidade de ampliar a fiscalização constitucional.  

Como visto na parte histórica, o modelo concentrado foi introduzido no Brasil 

na Constituição de 1934, enquanto o difuso já vigorava desde 1890. Assim, aquele 

pode ser considerado recente inovação se comparado a este. 

                                                 
18

 VELOSO, Zeno. Controle Jurisdicional de Constitucionalidade. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 
p. 32. 
19

 Id. Ibid. p. 33. 
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Dentre as inovações trazidas na Carta de 1988, destacam-se (a) a 

ampliação da legitimação ativa para a propositura de ação direta de 

inconstitucionalidade (art. 103); (b) a introdução de mecanismos de controle de 

inconstitucionalidade por omissão, como a ação direta com esse objeto (art. 103, § 

2º) e o mandado de injunção (art. 5º, LXXI); (c) a ampliação da ação direta de 

inconstitucionalidade para o âmbito estadual, referida como representação de 

inconstitucionalidade (art. 125, § 2º); (d) a previsão de um mecanismo de arguição 

de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º); (e) a limitação do 

recurso extraordinário às questões constitucionais (art. 102, III); e (f) a introdução da 

ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal (art. 102, I, 

a). 

O controle difuso pode ser exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário, 

coletivo ou singular, enquanto o concentrado restringe-se ao Supremo Tribunal 

Federal, quando se tratar de lei ou ato normativo federal ou estadual em face à 

Constituição Federal. 

 

2.3. O controle difuso ou concreto  

 

A partir da Constituição provisória de 1890 (Decreto n° 510, de 22 de junho 

de 1890), foi atribuído a todo órgão do Poder Judiciário, incluindo-se aqui os juízes 

de primeiro grau de jurisdição, a incumbência de controlar a constitucionalidade dos 

atos legislativos, sob influência do modelo norte americano.  

O controle difuso é exercido por via incidental (incidenter tantum) pelos 

juízes de primeira instância ou de instância recursal ao decidirem os litígios de 

processos de qualquer natureza.  

Assim, o magistrado pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma em 

relação a determinado caso concreto, deixando de aplicá-la naquela situação, seja 

por provocação das partes (autor ou réu) que litigam no processo ou ex officio pelo 

próprio julgador competente para a causa.  

Por tratar-se de um incidente, a arguição de inconstitucionalidade pela via 

difusa não exige veículo processual específico, podendo ser invocada em petições 

iniciais, contestações, reconvenções ou qualquer outra peça.  
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Desta forma, ocorrendo violação ou ameaça de violação a direito subjetivo 

em virtude de lei ou ato normativo incompatível com a Constituição, ou ainda, de 

omissão legislativa, haverá subsídio para a declaração de inconstitucionalidade pelo 

órgão julgador de determinada situação concreta. 
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3. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO: ANÁLISE 

DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL 

 

3.1. Legitimidade: quem pode arguir e julgar a questão constitucional no 

âmbito do controle abstrato  

 

Anteriormente, demonstrou-se que o controle difuso pode ser exercido por 

qualquer juiz, tanto no âmbito do primeiro grau como nos tribunais, incluindo o 

Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um controle amplo, pois pode ser levantado 

por qualquer das partes do processo (autor, juiz e réu), incluindo um terceiro 

interessado (litisconsorte, assistente, Ministério Público, opoente, etc.). Sobre a 

legitimidade do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal vem assim se 

manifestando: 

 
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À 
CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LEGITIMIDADE. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a 
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a 
interpretar normas infraconstitucionais. II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de 
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal 
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão 
fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional. III. - 
O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública, 
fundamentada em inconstitucionalidade de lei, na qual opera-se apenas o 
controle difuso ou incidenter tantum de constitucionalidade. Precedente. IV. 
- Agravo não provido. (AI 504856 AgR / DF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 
21/09/2004) 
 

Sobre o tema, Barroso20 assevera: 

Também pode suscitar a questão constitucional o Ministério Público, quando 
seja parte ou oficie como custos legis, bem como terceiros intervindo 
legitimamente (assistente, litisconsorte, opoente). 

No mesmo sentido, Streck21 expõe o seu pensamento: 

Pelo controle difuso de constitucionalidade, permite-se que, no curso de 
qualquer ação, seja arguida/suscitada a inconstitucionalidade de lei ou de 
ato normativo, podendo ser tanto municipal, estadual ou federal. Qualquer 
das partes pode levantar a questão da (in)constitucionalidade, assim como 
também o Ministério Público e, de ofício, o juiz da causa.  

                                                 
20

 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 78. 
21

 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: por uma nova crítica do Direito. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 455. 
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O Supremo Tribunal Federal também defende a possibilidade da suscitação 

da questão constitucional ser efetuada de ofício pelo juiz: 

 
CONCURSO PÚBLICO. RESSALVA. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM 
COMISSÃO. DÉCIMOS DA DIFERENÇA ENTRE REMUNERAÇÃO DO 
CARGO DE QUE SEJA TITULAR O SERVIDOR E DO CARGO EM 
FUNÇÃO OCUPADO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição 
Fedederal prevê, em seu art. 37, II, in fine, a ressalva à possibilidade de 
"nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação", 
como exceção à exigência de concurso público. Inconstitucional o 
permissivo constitucional estadual apenas na parte em que permite a 
incorporação "a qualquer título" de décimos da diferença entre a 
remuneração do cargo de que seja titular e a do cargo ou função que venha 
a exercer. A generalização ofende o princípio democrático que rege o 
acesso aos cargos públicos. 2. Ao Supremo Tribunal Federal, como 
guardião maior da Constituição, incumbe declarar a inconstitucionalidade de 
lei, sempre que esta se verificar, ainda que ex officio, em razão do controle 
difuso, independente de pedido expresso da parte. 3. O Ministério Público 
atuou, no caso concreto. Não há vício de procedimento sustentado. 4. 
Embargos da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e do Estado 
de São Paulo acolhidos em parte, para limitar a declaração de 
inconstitucionalidade dos art. 133 da Constituição e 19 do se ADCT, tão só, 
à expressão, "a qualquer título", constante do primeiro dispositivo. 
Rejeitados, os do servidor, por não demonstrada a existência da alegada 
omissão e por seu manifesto propósito infringente. (RE 219934 ED / SP, 
Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 13/10/2004) 

 

Desta forma, pode-se buscar o auxílio do Poder Judiciário para resolver um 

litígio, a fim de discutir matéria constitucional relacionada ao conflito22, podendo ser 

afastada, de acordo com a decisão do magistrado ou Tribunal, a aplicação de lei ou 

ato normativo vigente em virtude de sua inconstitucionalidade.  

Sublinhe-se que a lei não é retirada do ordenamento jurídico, mas apenas 

lhe é negada a aplicação ao caso concreto determinado. Por isso, o seu efeito é 

inter partes, atingindo apenas as pessoas que integram a demanda. Apenas os 

tribunais podem declarar a lei inconstitucional, como será demonstrado mais adiante. 

Como se trata de via de exceção, por óbvio que a matéria constitucional não 

é o cerne do litígio, pois se assim o fosse, estar-se-ia diante de hipótese de ação 

direta no âmbito do controle concentrado. Desta forma, o que ocorre, no controle 

difuso, é a defesa de um direito que está sendo afetado pela aplicação de uma 

norma inconstitucional, tratando-se a matéria constitucional de questão prejudicial e 

não do objeto da demanda como acontece nas ações diretas. 
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 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2 ed. São 
Paulo:Saraiva, 2006, p. 77. 
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Sobre o tema, Barroso (2006) explica: 

 
[...] O que a parte pede no processo é o reconhecimento do seu direito, que, 
todavia, é afetado pela norma cuja validade se questiona. Para decidir 
acerca do direito em discussão, o órgão judicial precisará formar um juízo 
acerca da constitucionalidade ou não da norma. Por isso se diz que a 
questão constitucional é uma questão prejudicial: porque ela precisa ser 
decidida previamente, como pressuposto lógico e necessário da solução do 
problema principal. 

23
 

 

No mesmo norte, Streck (2004) assevera: 

 
No que concerne ao controle difuso, a questão da inconstitucionalidade 
pode ser suscitada pelas partes, pelo Ministério Público ou de ofício pelo 
juiz ou pelo órgão fracionário, até porque não existe matéria de ordem 
pública mais relevante que a (in)constitucionalidade de uma lei. A 
controvérsia da inconstitucionalidade tem cabimento e pertinência, no 
controle difuso, se tiver conexão com o objeto da demanda, quando tal 
exame é imprescindivelmente necessário ao julgamento do pleito. Ou seja, 
deve ser, de fato, uma questão prejudicial, verdadeira condição de 
possibilidade para o deslinde da controvérsia

24
. 

 

Streck 25  ainda ressalta que o juiz de primeiro grau não declara a lei 

inconstitucional, apenas deixa de aplicá-la, segundo suas convicções e sua 

interpretação à Constituição. 

Em se tratando de tribunal, o artigo 97 26  da Constituição de 1988 faz 

menção ao princípio da reserva de plenário, de modo que a inconstitucionalidade de 

uma lei somente pode ser declarada pela maioria absoluta de seus membros. 

Sobre a importância de se cumprir a exigência do art. 97 da CFRB/88, 

Castanho Mendes dispõe: 

 
A reserva de plenário praticamente resolve-se por uma cisão de 
competência no julgamento do processo, cabendo ao plenário a solução da 
questão constitucional incidentalmente suscitada e ao órgão fracionário a 
posterior continuação do julgamento, com a utilização da premissa lançada 
pelo colegiado maior. A competência fixada nesse caso segue o critério 
funcional e é, destarte, por esse motivo, competência absoluta, sendo, 
ademais, estabelecida por norma constitucional, o que lhe agrega 
importância. Daí decorre significativa conclusão: o desrespeito à regra 
atinente à reserva de plenário conduz a julgamento nulo quando o acórdão 
proferido pelo órgão fracionário do tribunal tenha considerado 

                                                 
23

 Ibid. p. 81 
24

 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: por uma nova crítica do Direito. 2 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 459 
25

 Ibid. p. 456. 
26

 Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público 
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inconstitucional lei ou ato normativo do poder público sem a prévia 
manifestação do órgão para isso competente

27
. 

 

Portanto, a constitucionalidade das leis e dos atos normativos pode ser 

analisada por qualquer pessoa, a qual poderá submetê-la ao Poder Judiciário, tendo 

por base uma determinada situação concreta que esteja diretamente relacionada 

com a aplicação da norma. Assim, a questão constitucional poderá ser exposta nos 

vários graus de jurisdição, sendo eminentemente reexaminada e, até que se conclua 

por sua (in)aplicabilidade, já estará, por certo, suficientemente debatida. 

 

3.2. Objeto: quais atos normativos podem ter a sua constitucionalidade 

analisada no âmbito do controle difuso? 

 

Inicialmente, deve-se ter em mente que as leis em vigor são 

presumidamente compatíveis com a Constituição. Desta forma, até que o Poder 

Judiciário seja provocado, a lei continuará sendo aplicada aos casos concretos por 

ela disciplinados.  

Todas as leis vigentes podem ser objeto do controle difuso de 

constitucionalidade, inclusive as leis anteriores à Constituição. Assim, o controle 

difuso abrange as leis municipais, estaduais e federais, bem como os atos 

normativos, tais como resoluções e portarias expedidas por agentes públicos 

incumbidos deste dever. 

A única legislação que não pode ser alterada em sede de controle difuso, 

conforme jurisprudência do STF, são os dispositivos constitucionais produzidos pelo 

Poder Constituinte Originário: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. Inadmissibilidade. 
Art. 14, § 4º, da CF. Norma constitucional originária. Objeto nomológico 
insuscetível de controle de constitucionalidade. Princípio da unidade 
hierárquico-normativa e caráter rígido da Constituição brasileira. Doutrina. 
Precedentes. Carência da ação. Inépcia reconhecida. Indeferimento da 
petição inicial. Agravo improvido. Não se admite controle concentrado ou 
difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte 
originário. (ADI 4097 AgR / DF, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 08/10/2008) 
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No que concerne à legislação anterior à norma constitucional, a questão da 

sua constitucionalidade só pode ser analisada por via de exceção, pois o Supremo 

Tribunal Federal vem considerando em seus julgados que a Constituição, quando 

promulgada, revoga automaticamente todas as leis que são incompatíveis. Desta 

forma, não é cabível a análise por meio de ação direta. 

Colhe-se a mesma orientação na jurisprudência da referida Corte: 

 

Agravo regimental. - Não se tratando de hipótese de litígio sobre recepção, ou 
não, de norma anterior à Constituição, o que implica que ela era 
constitucional quando de sua edição, mas sim de alegação de ofensa dela à 
Carta Magna, tal alegação terá de ser feita, no controle difuso, em face da 
Constituição então vigente e não da superveniente, ainda que esta contenha 
princípio semelhante ao daquela. Agravo a que se nega provimento. (AI 
232386 AgR / GO, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 17/8/1999). 

 

Portanto, o controle difuso tem como objeto toda e qualquer norma 

legalmente constituída e com eficácia plena no âmbito do ordenamento jurídico 

pátrio, abrangendo inclusive as leis promulgadas antes da Constituição. 

Em outras palavras, a alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo é realizada em qualquer ação a qualquer tempo, podendo fazê-lo o autor, 

o réu, o terceiro interessado (assistente, litisconsorte, interventor, etc.) e o próprio 

magistrado ou tribunal, mesmo sem a provocação das partes. 

Importante adendo, o STF inclusive já se manifestou sobre a possibilidade 

de controle difuso de constitucionalidade dentro de Ação Civil pública, desde que a 

matéria constitucional não seja o objeto da demanda: 

 
Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Ministério Público. Legitimidade. 
2. Acórdão que deu como inadequada a ação civil pública para declarar a 
inconstitucionalidade de ato normativo municipal. 3. Entendimento desta 
Corte no sentido de que "nas ações coletivas, não se nega, à evidência, 
também, a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade, incidenter 
tantum, de lei ou ato normativo federal ou local." 4. Reconhecida a 
legitimidade do Ministério Público, em qualquer instância, de acordo com a 
respectiva jurisdição, a propor ação civil pública(CF, arts. 127 e 129, III). 5. 
Recurso extraordinário conhecido e provido para que se prossiga na ação 
civil pública movida pelo Ministério Público. (RE 227159 / GO, Rel. Min. Néri 
da Silveira, j. em 12/3/2002) 
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Desta forma, conclui-se que o controle difuso, por tratar-se de via de 

exceção, pode ocorrer incidentalmente no curso de qualquer ação em andamento, 

não necessitando, para tanto, de uma petição ou de ação específica. 

Exposto, ainda que em linhas gerais, o sistema de controle de 

constitucionalidade brasileiro, imprescindíveis para a adequada compreensão desde 

capítulo, permitiu-se discorrer como funciona o sistema de controle difuso de 

constitucionalidade no Brasil.  

Viu-se que se trata de um controle amplo, porque pode ser arguido por 

qualquer um dos litigantes (incluindo terceiros, como o Ministério Público) em 

qualquer demanda judicial, de maneira incidental, possuindo, deste modo, um viés 

democrático.  

O instituto, em regra, tem efeito inter partes e ex tunc, ou seja, vindo a ser 

considerada inconstitucional a lei ou o ato normativo do poder público aplicável à 

controvérsia existente entre os litigantes, sobre estes deixará de ser aplicada, com 

eficácia retroativa.  

Observou-se, portanto, que o controle difuso de constitucionalidade 

possibilita ao juiz de primeira instância escolher sobre a aplicação de normas ao 

caso concreto, ou não. 

 

3.3. Modelo ultrapassado: o juiz como mero aplicador da lei 

 

Em sua obra, “Do espírito das leis”, Montesquieu cria o sistema da 

separação de poderes, segundo o qual o poder de julgar dado aos juízes é visto 

apenas como mera atividade intelectual, uma vez que fica adstrito à afirmação 

daquilo que já foi posto pelo Poder Legislativo.  

Trata-se, portanto, de um modelo sustentado pelo princípio da legalidade, 

mediante o qual o direito encontra-se inserido na norma jurídica, de tal sorte que, 

sendo esta produzida de acordo com os parâmetros de competência e 

procedimento, serviria de base para a atuação dos juízes, cabendo a estes apenas 

aplicar-lhe o texto exato, sem qualquer análise subjetiva sobre sua conformidade 

com a justiça.  
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Nessa linha, também inclui-se o positivismo jurídico, teoria encabeçada por 

Hans Kelsen, segundo o qual o direito se resume à lei, limitando o trabalho do jurista 

à mera descrição da norma e a busca da vontade do legislador que a editou. Sobre 

o tema, Luiz Guilherme Marinoni (2008) bem assinalou: 

 

O positivismo não se preocupava com o conteúdo da norma, uma vez que a 
validade da lei estava apenas na dependência da observância do 
procedimento estabelecido para a sua criação. Além do mais, tal forma de 
pensar o direito não via lacuna no ordenamento jurídico, afirmando sua 
plenitude. A lei, compreendida como corpo de lei ou como Código, era 
dotada de plenitude e, portanto, sempre teria que dar resposta aos conflitos 
de interesses. Contudo, o positivismo jurídico não apenas aceitou a idéia de 
que o direito deveria ser reduzido à lei, mas também foi o responsável por 
uma inconcebível simplificação das tarefas e das responsabilidades dos 
juízes, promotores, advogados, professores e juristas, limitando-as a uma 
aplicação mecânica das normas jurídicas na prática forense, na 
universidade e na elaboração doutrinária. 

28
 

 

No modelo de Estado Liberal de Direito, a jurisdição tem como função 

proteger os interesses particulares mediante a aplicação da lei, não podendo o juiz 

atuar sem que uma ação humana tenha violado o ordenamento jurídico, mesmo 

porque a liberdade é garantida na medida em que o Estado não interfere nas 

relações particulares, não havendo campo para qualquer tipo de ingerência da parte 

do juiz.  

Desta concepção decorre o pensamento de que o juiz tinha como função a 

mera aplicação da lei ao caso concreto para proferir uma sentença.  

Todavia, isto não significa que o juiz não esteja adstrito ao texto da lei criada 

pelo legislador, porquanto o julgador não deixa de aplicar a norma geral criada pelo 

legislador, mas apenas faz a devida adequação ao caso concreto, tornando a 

respectiva norma individual.  

Já se destacou que a concepção de que o direito decorre apenas da lei, foi 

superada com a evolução do Estado Moderno, de modo que as diferentes realidades 

sociais passaram a interferir no processo legislativo, daí porque se conclui que o 

surgimento da lei dá-se em razão de uma pluralidade de interesses sociais, ainda 

que seja formalmente concebida apenas pelo Estado.  
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Dessa concepção plural da formação da norma, houve a necessidade de se 

buscar a substância da lei, porque jamais se poderia deduzir que o texto normativo 

fosse perfeito e capaz de solucionar todos os casos concretos que viriam a surgir 

depois da sua edição, os quais, é claro, mostraram-se muito mais complexos do que 

os positivistas clássicos imaginavam.  

Nesse contexto, tornou-se necessário resgatar a substância da lei e, mais do 

que isso, encontrar instrumentos hábeis que permitissem a sua limitação e 

conformação aos princípios de justiça.  

Como visto, as normas constitucionais são dotadas de preeminência, 

supremacia em relação às demais leis e aos atos normativos que integram o 

ordenamento jurídico estatal. 

Assim, todas as normas devem se adequar à Constituição, ou seja, têm que 

ter pertinência e adequação à norma superior, que é o parâmetro, o valor supremo, o 

nível mais elevado do direito positivo, a lex legum (a lei das leis). 

Do ponto de vista prático, a mudança representou uma necessidade de 

readequação da atuação dos juristas de uma forma geral, os quais devem, antes de 

mais nada, compreender a lei à luz dos princípios constitucionais e dos direitos 

fundamentais. 

Pontual, Streck afirma que “É dever do magistrado examinar, antes de 

qualquer outra coisa, a compatibilidade do texto normativo infraconstitucional com a 

Constituição”. 29 

Desta forma, a lei não deve ser meramente aplicada, irrestrita e 

indistintamente. O juiz deve, antes de avaliar o sentido da norma infraconstitucional 

por si, verificar a sua compatibilidade com o texto constitucional.  

Registra-se que o julgador deixou de possuir um papel coadjuvante no atual 

sistema de jurisdição constitucional, passando a atuar como um dos principais 

defensores do Estado Democrático de Direito.  

                                                 
29

 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: por uma nova crítica do Direito. 2 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 456-457. 



 32 

O controle difuso de constitucionalidade é, portanto, um mecanismo de 

defesa da Constituição e esta, por sua vez, é a lei que fundamenta e constitui o 

Estado. Assim, tendo a Constituição indicado diversos princípios e direitos, sem os 

quais o Estado não pode subsistir, cabe ao magistrado compreender e interpretar as 

leis infraconstitucionais à luz da Constituição. 
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4. A ATUAÇÃO DOS MAGISTRADOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A DEFESA 

DA CONSTITUIÇÃO  

 

4.1. A interpretação da Constituição pelo Juiz  

 

Verificada a incumbência conferida ao juiz no âmbito do controle difuso, há 

que se pensar em como deve ser realizada a interpretação da lei ou do ato 

normativo para que este seja considerado (in)constitucional. 

Não obstante a fundamentação, é certo que os motivos devem ser lógicos e 

claros, bem como coerentes com as leis vigentes e, antes de mais nada, com a 

Constituição, sem olvidar que devem ser adequados aos casos submetidos à 

apreciação judicial, sob pena de as decisões não se tornarem legítimas. 

Compreendida a necessidade de fundamentação, indagamos: qual a forma 

de interpretar adequadamente a Constituição dentro da concepção de Estado 

Democrático de Direito?  

A doutrina distingue diferentes modos de interpretação: sistemático, 

teleológico, histórico, textual, tópico-problemático, científico-espiritual, hermenêutico, 

concretizador, originalismo, interpretativismo, dentre outros.  

O intuito aqui, novamente por questão de objetividade de delimitação de 

tema, não é discorrer sobre todos eles, mas, a título de compreensão do objeto 

deste trabalho, podemos destacar apenas a teoria do direito como integridade, de 

Ronald Dworkin. 

 

4.2. Dworkin: O ordenamento jurídico e o direito como integridade 

 

Ponto inicial e fundamental para a compreensão da teoria de Dworkin é a 

sua concepção de que o Direito não é constituído apenas por regras, mas também 

por princípios.  

Desse modo, para ele, o juiz nunca age com discricionariedade, porque sua 

atuação está sempre limitada à abrangência das regras e dos princípios que 

constituem o ordenamento jurídico.  
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A distinção entre regras e princípios é importante para compreendê-lo, pois 

duas regras contrárias não podem coexistir no mesmo ordenamento, enquanto dois 

princípios não só podem como devem continuar existindo. Assim, ao colidirem, 

apenas escolhe-se o mais adequado ao direito sendo discutido em determinada 

situação, sem que isso resulte na exclusão do outro. 

Nesse sentido, Dworkin avança para o campo da interpretação e, para 

explicar a sua teoria, afirma que devemos entender o direito como integridade, ou 

seja, como uma sociedade de homens que buscam mutuamente igualdade e 

liberdade.  

Daí porque são criadas as normas. Sobre a integridade em Dworkin, 

Baracho Júnior salienta:  

A integridade é dividida por Dworkin em integridade na legislação e 
integridade na aplicação. No primeiro caso, aqueles que criam a lei devem 
mantê-la coerente com seus princípios; no segundo, requer-se que aqueles 
responsáveis por decidir o sentido da lei busquem coerência com a 
integridade. Isso explicaria porque os juízes devem conceber o corpo de 
normas que eles administram como um todo, e não como um cenário de 
decisões discricionárias no qual eles são livres para fazer ou emendar as 
normas, uma a uma, com um interesse meramente estratégico

30
 

  

Desta maneira, sendo o direito uma integridade, não há como excluir da 

análise os seus aspectos históricos, porque as decisões jurídicas modificam-se tanto 

quanto a sociedade que representam. Nesse sentido, veja-se o que diz José 

Ommati: 

Em alguns pontos, Dworkin chega a comparar a interpretação jurídica a um 
romance, segundo o qual cada momento histórico seria um capítulo do 
romance maior, cabendo ao juiz dar um nexo lógico aos capítulos. Isso 
porque o Direito é visto como integridade, deve também ser encarado como 
uma cadeia lógica de peças (law in chains) 

31
. 

 

Desse modo, pode-se afirmar que a base da sua teoria são os princípios. 

Para ele, tal qual o advogado pretende convencer o juiz de que a sua tese é a 

correta, o juiz ao sentenciar tem que buscar a resposta certa para a questão 

interpretativa que lhe foi submetida. 
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4.3. Como deve o juiz interpretar? 

 

Após a explicação acima, a respeito de como os magistrados devem 

proceder à interpretação das normas, podemos passar à outras indagações: qual a 

forma de interpretar adequadamente o ordenamento jurídico dentro da concepção 

de Estado Democrático de Direito? E, mais importante para o objeto deste trabalho: 

até onde poderia o juiz decidir a aplicação ou não de uma norma ao caso?  

O intuito de discorrer sobre a teoria de Dworkin jamais foi designa-la como 

correta, até porque a acepção do que é correto muda de acordo com o ponto de 

vista de cada pessoa e pelos momentos em que as pessoas se encontram.  

Por essa razão, não se pode afirmar que existe um método correto e único 

que deva ser adotado por todos os magistrados, porque seria como dizer que se 

teria encontrado a solução para todos os problemas que envolvem a interpretação 

das normas, sejam elas constitucionais ou não. Esse fato resultaria na conclusão 

óbvia de que se há um método aceito e tido como correto, todos o adotariam e não 

haveria nenhuma discussão na doutrina e nos tribunais. 

Logicamente, por se relacionar com o objeto deste estudo, o controle difuso 

de constitucionalidade deve ser efetuado da maneira mais eficaz possível, ou seja, 

de modo que o ordenamento jurídico seja defendido acima de tudo, inclusive da 

vontade estabelecida entre as partes em um contrato, ou procedimento arbitral.  

A ideia equivocada de que o juiz deve encontrar as diversas possibilidades 

de interpretação da norma, segundo ela própria, enquadrando-as em uma moldura, 

ou desconsiderando fatores externos à esta moldura, ou apenas considerando o 

estabelecido entre as partes sob fundamento do exercício da autonomia das 

vontades, leva a crer que o direito é algo solidificado e descomplicado, afinal, ao juiz 

caberia apenas a função de escolher dentre uma das hipóteses possíveis, ou 

obedecer regras estabelecidas em um contrato e que não seriam as corretas para o 

exercício de sua jurisdição, pois qualquer uma dessas decisões levaria a uma 

decisão “legal e correta”.  
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Tal concepção desresponsabiliza a atuação do julgador, juiz ou árbitro, na 

medida em que estes poderiam atuar sem a preocupação de cumprir seu dever 

como protetor de normas e princípios jurídicos que servem à manutenção e 

estabilidade social. 

Por essa razão, trouxe-se à análise a teoria de Dworkin, que se preocupara 

com o direito como este deve ser, ou seja, como um artifício a ser utilizado pelos 

homens, a fim de viverem com liberdade e em igualdade. 

Dworkin não apenas procurou dar sentido ao direito, como também leva a 

crer que o juiz deve se ater aos princípios que fundamentam a existência da 

sociedade para tomar as suas decisões e chegar perto daquilo que qualquer pessoa 

chamaria de justiça. 

O entendimento esposado por Dworkin pode em muito contribuir para 

efetivar um adequado controle da constitucionalidade das leis, porque é no texto 

constitucional que, via de regra, estão positivadas regras e os princípios adotados 

por uma sociedade. 

Assim, o juiz que está decidindo o direito sobre um determinado caso 

concreto deve pautar-se, em primeiro lugar, na Constituição e nos seus princípios e 

direitos fundamentais, para só depois subjugar-se às normas infraconstitucionais. 

Nesse sentido, Zeno Veloso (2003):  

 

A verificação da compatibilidade da norma infraconstitucional com a Lei 
Fundamental envolve, necessariamente, a interpretação da norma 
impugnada e a interpretação da Constituição, especialmente na parte que 
teria sido violada. Na jurisdição constitucional, para examinar se ocorreu a 
parametricidade, para averiguar se a harmonia vertical dos preceitos está 
garantida, a comparação é necessária, o cotejo essencial, tendo-se de 
observar a expressão literal, o conteúdo e o alcance da norma contida no 
Texto Magno e os da norma secundária 

32
. 

 

Infelizmente, alguns magistrados invertem a “pirâmide” e continuam 

alienados, como meros retratos de uma moldura desproporcional. Preocupam-se 

mais em achar a norma infraconstitucional que possa se encaixar na solução do 
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caso concreto e esquecem que, muitas vezes, a aplicação daquela norma resulta em 

afronta aos princípios e aos direitos fundamentais.  

Em análise mais profunda do controle difuso de constitucionalidade, auferiu-

se que o instituto possui importância fundamental para a sociedade brasileira, 

porque se trata de um controle amplo, que possibilita a participação mais ativa da 

sociedade, a qual se torna uma verdadeira intérprete e fiscal da Constituição. 

O instituto, em regra, tem efeito inter partes e ex tunc, ou seja, vindo a ser 

considerada inconstitucional a lei ou o ato normativo do poder público aplicável à 

controvérsia existente entre os litigantes, sobre estes deixará de ser aplicada, com 

eficácia retroativa. 

Em um verdadeiro Estado Democrático de Direito, o juiz não pode ser visto 

como uma peça sem convicção própria, sem liberdade de atuação ou como mero 

aplicador da norma. Ele é, antes de qualquer coisa, um defensor da Constituição e, 

consequentemente, do próprio Estado. 
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5. A LEI DE ARBITRAGEM (LEI 9.307/96): ALGUNS ASPECTOS GERAIS 

 

Marco para o direito privado no Brasil, a Lei 9.307/96 regulamenta o 

procedimento arbitral em nosso país, sistematizando a arbitragem ao transitar entre 

o direito material e o direito processual do instituto. 

A Arbitragem, assim como a jurisdição estatal, se apresenta como um 

importante meio de solução de conflito suas vantagens e desvantagens, comparada 

uma a outra. A lei de arbitragem normatiza as relações jurídicas passíveis de serem 

submetidas à arbitragem, especificas regras gerais de procedimento tratando dos 

requisitos, forma, conteúdo e efeitos de convecção e da sentença, das atribuições e 

atuação do árbitro, das causas de invalidação da sentença, e homologação de 

sentença estrangeira. 

Muitos consideram a lei como uma legislação extremamente avançada, 

comparada com outras legislações como Espanha, Alemanha e, também, do Reino 

Unido 33. 

Apesar de não ser a primeira legislação que buscou legislar sobre 

arbitragem no Brasil, a LArb (lei de arbitragem) merece todas as atenções por 

conferir à jurisdição arbitral a independência que deve ter.  

Uma dessas inovações inclui a dispensa de homologação da sentença 

arbitral, anteriormente exigido pelo CC/1916 (art. 1.045), ainda que para sentenças 

arbitrais estrangeiras devam ser homologadas pelo STJ e, um dos pontos mais 

importantes a serem destacados, é justamente a superação de outro grande 

obstáculo que existia anteriormente: dar força vinculante a clausula compromissória 

34. 

A cláusula compromissória (cláusula instituída no bojo do instrumento 

contratual celebrado entre as partes), obviamente preenchida com seus requisitos, 

vincula as partes, impedindo que qualquer uma delas venha ingressar em juízo 

estatal, ou recusar a submissão da controvérsia ao juízo arbitral. 
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Chama-se, esta vedação, de efeito negativo da cláusula compromissória, por 

justamente afastar do poder judiciário a apreciação do conflito.  

 Apesar de todas as inovações, a mudança – como toda e qualquer 

mudança tende a atrair também – foi alvo de diversas e acaloradas críticas, 

chegando, inclusive, a chegar ao STF, na discussão de constitucionalidade da LArb, 

ou não. 

Por outro lado, apesar de toda da autonomia através da concessão de 

jurisdição do poder estatal ao poder arbitral, o Poder Judiciário não está excluído de 

eventual revisão da sentença arbitral em hipóteses de evidenciar vícios indicados 

expressamente na lei ou violar manifestamente a ordem pública. 

Em outras palavras, verificada violação ao direito, cabe o reexame da 

sentença arbitral pelo Poder Judiciário, por meio de ação específica (ação de 

nulidade). Não se poderia olvidar de destacar, também, que a mera irresignação da 

parte vencida não é fundamento para o ajuizar ação requerendo a nulidade de 

sentença arbitral, “cujos efeitos são os mesmos de uma sentença judicial, pois por 

livre opção escolheram as partes o método extrajudicial de solução do conflito”.35 

A arbitragem vem se consolidando, ao longo dos anos, como um importante 

mecanismo privado de resolução de litígios, se mostrando como um meio mais 

adequado à certas situações, tendo em vista o caráter mais técnico e especifista do 

procedimento arbitral, uma vez que, acordado pelas partes, é nomeado ao menos 

um árbitro, que, via de regra, possui conhecimento técnico maior sobre 

determinados assuntos do que um juiz estatal. 

Não se busca de forma alguma aqui desmerecer, ou eclipsar o papel da 

magistratura na efetivação do direito e proteção das garantias legais e 

constitucionais.  

Contudo, esta é reconhecidamente uma das maiores vantagens da 

arbitragem: a possibilidade de nomear um julgador que inspire confiança entre as 

partes, considerando seu conhecimento específico sobre a matéria objeto de litígio, 

sua experiência com aquele assunto e, sobretudo.  
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São estas as palavras de Cahali36: 

Realmente, é um importante atrativo deste método a possibilidade de se 
entregar o litígio a quem tem conhecimento específico da matéria objeto da 
controvérsia, ou seja, terá maior tecnicidade para apreciação a matéria, 
principalmente para questões pouco usuais na rotina dos tribunais. 

 

Feitas estas considerações, podemos passar adiante e discorrer sobre 

questões ainda mais pontuais para discussão principal deste trabalho. 

 

5.1. Os efeitos da convenção arbitral 

 
De forma bem direta: a existência de convenção arbitral afasta a apreciação 

do conflito pelo Poder Judiciário Estadual em decorrência da vontade em 

decorrência da vontade manifesta pelas partes, dede que preenchidos os seus 

requisitos e que seja admitida a utilização deste método no caso concreto, sob o 

fundamento de supremacia do princípio da autonomia das partes.37 

Inclusive, este era o cerne da discussão - já adiantada anteriormente – sobre 

a suposta inconstitucionalidade da LArb. O fundamento da inafastabilidade da 

jurisdição estatal fundamentava a tese de que não seria possível qualquer outra 

instância julgar litígios, nos moldes concebidos pela lei de arbitragem. 

Todavia, esta discussão foi devidamente superada e, nas palavras do 

Ministro João Otávio Noronha, proferidas em seu voto, como relator: 

 
A partir do instante em que, no contexto de um instrumento contratual, as 
partes envolvidas estipulem a cláusula compromissória, estará 
definitivamente imposta como obrigatória a via extrajudicial para solução 
dos litígios envolvendo o ajuste 

38
. 

 

Podemos dizer, ainda, que existe dois tipos de efeito da convenção arbitral: 

um positivo e outro negativo. 

O primeiro deles se direciona aos efeitos em relação às partes. Quando é 

realizada uma convenção arbitral, se instituindo um compromisso, ou elaborando 
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uma cláusula arbitral, as partes são obrigadas a submeter suas conflitos à jurisdição 

privada, ou, nas palavras de Pedro Batista Martins (1999):  

Ao firmarem a Cláusula compromissória, os contratantes concordam com a 
submissão de eventual conflito à jurisdição provada, não mais podendo 
arrepender-se ou reverter a questão, unilateralmente, à jurisdição ordinária 
39

. 

 
A supremacia do exercício da autonomia da vontade das partes, salvo suas 

exceções previstas em lei, encontra mais legitimação no Código de Processo Civil 

de 2015 que, extremamente progressista e coadunando com a perspectiva de 

incentivo aos métodos alternativo de solução de conflitos (art. 3ª, §1º), dispõe, em 

seu art. 42, que é reservado o direito das partes de buscarem a instituição de juízo 

arbitral40. 

Por outro lado, o chamado efeito negativo diz respeito aos efeitos em 

relação ao Estado. Significa dizer que, uma vez firmada clausula compromissória, o 

juiz estatal está impedido de analisar o mérito da controvérsia submetida à jurisdição 

privada.  

Este impedimento, contudo, não se confunde com usurpação de jurisdição 

pelo árbitro da jurisdição estatal, mas sim um afastamento da jurisdição do Estado 

para apreciação daquela matéria objeto de convenção inter partes 41. 

Em suas lições sobre o tema, o professor Cahali é pontual:  

 

Quanto ao efeito positivo, então, ficam as partes sujeitas à arbitragem para 
a solução de conflito quando firmarem a convecção. 

42
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(…) 
 
Pelo efeito negativo da convenção arbitral, temos a renuncia das partes à 
jurisdição estatal para os conflitos decorrentes da matéria objeto da 
convenção. 
E assim, o Código de Processo Civil estabelece a extinção do processo sem 
a resolução de mérito, pela convenção de arbitragem (art. 485, VII, do 
CPC/2015).

44
 

 

E segue adiante em sua explicação e, ao fazer a distinção entre as 

atividades jurisdicionais desempenhadas pelos Cortes Arbitrais e pelo Poder 

Judiciário, destaca a necessária e continua cooperação entre um e outro, fazendo 

uma importantíssima pontuação quanto à fonte do exercício de poder de cada um: 

 

A convivência entre a jurisdição estatal a arbitragem sempre foi e continuará 
sendo fundamental ao desenvolvimento da arbitragem. Esse regime de 
cooperação ou apoio aparece sob diversas formas, desde a ação para 
instituição de arbitragem através de compromisso arbitral (em razão de 
cláusula compromissória vazia – art. 7.º da Lei 9.307/1996), até o processo 
de invalidação de sentença arbitral (interferência de controle e supervisão, 
não de apoio à arbitragem), passando pela indicação de árbitro substituto, 
homologação de sentença arbitral estrangeira, execução da sentença 
arbitral, e pela cooperação do Poder Judiciário ao desenvolvimento da 
arbitragem 

45
. 

 

 
Vemos então uma importante distinção entre os poderes e limites do árbitro 

no trecho acima, que já poderia ser notado pela frase “o Estado detém o monopólio 

da coerção”. Em outras palavras, quando as partes convencionam que irão submeter 

seu litígio ao juízo arbitral, o Estado não perde seu poder de controle coercitivo. 

Em hipóteses em que ocorra o não cumprimento da sentença arbitral, que 

seja necessária a concessão de medidas liminares para bloqueio e penhora de um 

determinado bem, ou qualquer outra medida coercitiva para o pleno exercício da 

arbitragem, o Poder Judiciário deverá ser acionado. 

A arbitragem se consolida como um meio alternativo de solução de conflitos 

privados autônomo ao Estado. Contudo, a autonomia aqui dita não implica o 

completo isolamento da arbitragem em relação ao processo judicial tendo em vista 
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que o controle da legalidade as medidas coercitivas de apoio à arbitragem 

desenvolvem-se, necessariamente, perante o Poder Judiciário 46. 

Torna-se importante fazer esta diferenciação entre poder de coerção e o 

poder de jurisdição justamente para estabelecimento dos limites do poder do árbitro 

e as competências tanto dele, quanto juízes de primeira instância, imprescindíveis 

para análise do objeto deste estudo. 

 

5.2. A função do árbitro: semelhanças e diferenças entre o juiz de direito e o 

árbitro no brasil 

 

Expostos todos estes pontos acerca do controle difuso de 

constitucionalidade, dos efeitos da convecção arbitral e das considerações iniciais 

acerca da figura do árbitro, passa-se agora a fazer uma análise onde se buscará a 

diferenciação e semelhanças entre a figura do juiz de direito e a figura do árbitro. 

Como marco inicial, não poderíamos iniciar a discussão se não pela própria 

LArb, que em seu art. 18 dispõe que “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”. 

Essa equivalência, ainda que virtual, é repetida desde o Código Civil de 

1916, ainda que anteriormente houvesse a necessidade de homologação de 

sentença arbitral pelo Poder Judiciário e preciso ser analisar sob o contexto em que 

é concebido, o que auxilia na compreensão dos poderes-deveres de ambos, 

sobretudo na lógica do novo Código de Processo Civil. 

A equivalência descontextualizada e irrestrita entre estas duas figuras 

apenas trariam prejuízos à arbitragem, posto que a funcionalidade e segurança da 

figura do árbitro impactam diretamente na confiabilidade do procedimento arbitral e, 

consequentemente, em todo o instituto. 
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Retornando ao citado artigo, tanto a doutrina, quanto a própria legislação, 

atualmente  demonstram uma desnecessidade da reafirmação do disposto naquela 

norma. O atual código de processo civil, inclusive, impõe natureza de título executivo 

judicial à sentença arbitral 47. 

Novamente colocando em termos históricos e contextualizando a norma no 

sistema jurídico anterior (CC/1916), era necessária a homologação de sentenças 

arbitrais pelo Poder Judiciário, ainda que sentenças proferidas em arbitragens 

domésticas (procedimentos arbitrais conduzidos em câmaras arbitrais nacionais) e 

que o arbitro já fosse considerado juiz de fato e direito. 

Naquela época, já se discutia a extensão e limites do poder do árbitro, até 

diante do impasse de se reconhecer sua jurisdição, o que torna plenamente 

compreensível a existência da norma disposta no art. 18 da LArb. 

Pois bem, mas o que significa realmente afirmar que o árbitro seria um “juiz 

de fato e de direito”? 

Para Carlos Alberto Carmona (2009), comentando o art. 18 da LArb, afirma 

que seria: 

(…) possível que o legislador, ao empregar a consagrada expressão 'juiz de 
fato e de direito’, tenha tido em mente a ideia de que em alguns juízos 
separam-se as decisões de fato e de direito (como ocorre com o julgamento 
do júri, onde apenas os fatos são submetidos aos jurados, enquanto toca ao 
juiz togado aplicar o direito), querendo deixar consolidada a ideia de que no 
juízo arbitral não se fará tal separação; talvez tenha o legislador querido 
ressaltar que, por conta de sua investidura privada, os árbitros são juízes de 
fato (privados), mas sua decisão produz a mesma eficácia da decisão 
estatal (daí serem também juízes de direito); talvez tenha o legislador 
querido ressaltar que o árbitro lidará tanto com as questiones facti quanto 
com as questiones iuris. Seja como for, resulta claro desta fórmula, 
verdadeiramente histórica, que o intuito da lei foi o de ressaltar que a 
atividade do árbitro é idêntica à do juiz togado, conhecendo o fato e 
aplicando o direito

48 

  

Ainda sobre os limites, extensões e equivalências sobre a figura e poder do 

árbitro, Pedro A. Batista Martins (2008) assevera: 
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O texto normativo expressa, sim, a essência jurisdicional devotada pelo 
legislador à atividade arbitral. Volta-se para os elementos intrínsecos da 
função exercida pelo árbitro. Função essa eminentemente jurisdicional. É 
nesse particular que a atividade arbitral se embrica com a do juiz togado. 
Ambos exercem munus publicum, a despeito da temporariedade dos 
poderes do árbitro. Ambos são chamados a resolver uma controvérsia, não 
obstante o caráter privado da nomeação do árbitro. Ambos manejam as 
questões de fato e de direito. Árbitros e juízes ordinários aplicam o direito ao 
caso concreto, componente maior da expressão da jurisdição ( iudicium), 
muito embora não detenha o árbitro os poderes de coerção e de execução. 
Daí por que o árbitro é, sem duvida, juiz de fato e de direito. Ao menos no 
que toca aos elementos intrínsecos da sua atividade 

49
. 

 

Uma vez inquestionável a jurisdicionalidade da atividade arbitral, a discussão 

se desloca atualmente na percepção da limitação dos poderes dos árbitros no 

exercício de sua função jurisdicional, em observância aos dispositivos da Lei n. 

9.307/1996.  

Tal discussão, por sua vez, leva a uma questão de enorme relevância para o 

desenvolvimento da arbitragem já tratada: a cooperação que deve ditar o 

relacionamento entre juízes e árbitros, dado o laco de poder coercitivo destes, para 

que cumprimento de sua função, conferido pela convenção arbitral. 

É desta forma que o árbitro exerce atividade cognitiva plena: estudando o 

caso, investigando os fatos, colhendo as provas que entender cabíveis e aplicando – 

ou, como se verá a seguir, não aplicando - as normas legais apropriadas.  

Do mesmo modo, tem o árbitro poder convocatório das partes, sem 

necessidade qualquer auxílio judicial, sendo certo que as partes vinculam-se a todos 

os atos do procedimento arbitral. Por fim, é inquestionável que, ao árbitro, compete 

proferir julgamento final que, como também já foi destacado, reveste-se da mesma 

eficácia da sentença judicial 50. 

 

5.3. Limites e controle: as normas convencionadas para reger o mérito e o 

processo arbitral 
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Uma das características mais marcantes da arbitragem é a liberdade das 

partes de dispor sobre o conjunto de normas de direito material e processual que os 

árbitros devem aplicar ao caso concreto. 

Podem as partes limitar a atividade cognitiva do árbitro em matéria de 

direito, orientando-a na cláusula arbitral a aplicar, e.g., o Código Civil francês51. As 

partes possuem total poder de pactuar qual norma regerá eventuais litígios que 

resultem da relação contratual firmada e, estabelecida qual norma material será 

aplicada, os árbitros estarão vinculados em seu momento decisório àquelas regras, 

normas e princípios de um determinado direito material.52 

Nem sempre é tão simples assim. Como já salientado, via de regra, o Poder 

Judiciário não pode controlar a aplicação da lei material escolhida entre as partes, 

pelo árbitro, nem repreender sentença arbitral proferida com base em normas 

materiais estrangeiras. As únicas formas de controle judiciário sobre a sentença 

arbitral são: (I) Ação anulatória, prevista nos arts. 32 e 33 da LA e (II) impugnação à 

execução da sentença arbitral.  

Caso seja uma sentença arbitral estrangeira, ainda penderá do controle 

exercido pelo STJ, através da obrigatoriedade do processo de homologação.  

Em nenhuma dessas hipóteses poderia se falar em controle de mérito da 

sentença arbitral, referente à eventual aplicação incorreta das normas de direito 

material ao caso concreto, no máximo em violação à ordem pública. 

Indo mais além nessa discussão, permitindo-se novas considerações, nos 

deparamos com os questionamentos: há algum limite na escolha das normas 

materiais a serem aplicadas? O arbitro poderia deixar de aplicar uma norma por 

considerar que existiria alguma violação à ordem pública? 
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Carmem Tibúrcio, em suas reflexões sobre estas questões, conclui, ainda 

que inicialmente, que a autonomia da vontade das partes deveria ser respeitada ao 

limite, cabendo arbitro, na análise do litígio a ele submetido, aplicar a legislação 

material escolhida. 53 

Em relação à escolha da norma processual a ser observada no 

procedimento arbitral, o caso já é um pouco diferente. Ao disporem sobre a lei que 

deverá ser aplicada ao processo, as partes pactuam quais regras irão reger o 

procedimento, o que pode ser feito na própria cláusula arbitral.  

Por hora, cabe a ressalva de que não é necessária a observação da lei que 

regerá a relação de direito material em litígio podendo o arbitro, na ausência de 

escolha entre as partes, decidir a melhor norma procedimental a ser observada ao 

caso concreto, incluindo as normas procedimentais da própria câmara arbitral. 

Carlos Alberto Carmona (1998), indo mais adiante nesta discussão, promove 

os mesmos questionamentos e afirma ser necessária a observação da ordem 

pública pelo árbitro, apesar do que as partes venham a requerer. 

Em suas próprias palavras: 

O dispositivo legal sob exame leva à necessidade de estabelecer-se a 
competência para a avaliação de eventual infração à ordem pública com a 
escolha da lei pelos litigantes: cabe ao árbitro ou ao juiz recusar a validade 
da escolha de lei aplicável diante de violação da ordem pública? 
 
A competência deve ser tida como concorrente, de tal sorte que tanto o 
árbitro (durante o exercício de sua função) como o juiz togado (se instado a 
intervir) podem e devem perquirir se a escolha das regras de direito que 
serão aplicadas à arbitragem viola ou não a ordem pública. Assim, o árbitro 
deve tomar sempre o cuidado de aferir se a escolha levada a efeito na 
convecção de arbitragem fere preceitos tidos como absolutamente 
inafastáveis no território onde a decisão arbitral deverá ser cumprida ou 
executada (e é preciso observar que muitas vezes uma mesma decisão 
deverá ser eficaz em diversos países diferentes, tendo-se em conta, por 
exemplo,  a multiplicidade de estabelecimentos comerciais da devedora ou 
a existência de bens fora da sede da sociedade).

54 

 

E finaliza: 
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Sendo considerada inadmissível a escolha das partes relativamente às 
regras de direito a serem aplicadas pelo árbitro, por violação à ordem 
pública, considerará este ineficaz a escolha, procedendo ao julgamento com 
a aplicação das normas que entender adequadas, sem que a ineficácia da 
escolha da lei afete a validade do pacto arbitral. 

55
 

 

E o tema não se esgota por aqui. Temos ainda neste mesmo sentido o 

posicionamento de José Alexandre Tavares Guerreiro (1993):  

 
Existe uma ordem pública na esfera do comércio internacional, decorrente 
dos tratados e convenções internacionais”, de tal sorte que “a vinculação 
dos árbitros à estrita vontade das partes, na estrita escolha das regras a 
serem aplicadas a cada hipótese decidenda, sofre esse temperamento, a 
saber, a necessária preservação, pela instância arbitral, dessa ordem 
pública.

56
  

 

Seja qual for a posição doutrinária que se estude a ordem pública, sua 

função será sempre a mesma: “a de garantir a unidade de instituições e proteger o 

sentimento de Justiça e Moral em cada sociedade e na chamada comunidade 

internacional”. 57 

E à essa ideia de ordem pública e da possibilidade de recusa em aplicar 

normas que à viole por parte do árbitro, se aplica a hipótese do controle de 

constitucionalidade de maneira difusa. 

Quando é convencionada entre as partes a aplicação de determinada lei a 

um contrato de prestação de serviços, de locação, compra e venda, ou qualquer 

outro, não se pode considerar que a respectiva lei deverá ser aplicada de forma 

apartada de todo o resto do ordenamento jurídico que esta inserida. 

Toda norma possui uma função e uma razão de estar e ser dentro do 

ordenamento jurídico e isso inclui toda a lógica constitucional que paira sobre ela. 
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Uma vez decidida qual e como ser dará a aplicação daquela norma, ela deverá ser 

aplicada tal como no ordenamento jurídico que se insere. 58 

A decisão sobre a lei que deverá ser aplicada pelas partes implica dizer que 

aquela norma deverá ser analisada de forma integralizada com o ordenamento 

jurídico ao qual faz parte.59 Isto significa dizer que jamais se poderia analisar um 

artigo código civil francês sem contextualiza-lo, ou inseri-lo dentro de um 

ordenamento jurídico integrado, incluindo a interpretação que a norma em questão 

possui em seu Estado de origem e o vínculo que possui com a constituição a qual se 

submete, assim como preceituado por Dworkin - e levantado anteriormente neste 

trabalho - e como propõe o neopositivismo, através da constitucionalização do direito 

que se deu após a segunda metade do século XX. 

 As normas constitucionais fundamentam e condicionam todo o ordenamento 

jurídico submetidos à elas. Nesta perspectiva, essas normas constitucionais, assim 

como as normas legais, se inserem em uma lógica de integração que gera 

mecanismos singulares de aplicação, impondo a observação obrigatória de uma pela 

outra. 60 

Permitindo-se prescindir de maiores explicações acerca do processo de 

constitucionalização do direito no mundo, é inconteste a impossibilidade de se 

conceber atualmente uma leitura dos institutos e normas do direito, prescindindo das 

normas fundamentais de direito constitucional, que gozam de supremacia e 

imperatividade em países que possuem sistemas de constituições rígidas – como é 

o caso do Brasil - interpretando estes institutos conforme a constituição do 

ordenamento em que se inserem e buscando uma aplicação sistêmica ao mérito do 

procedimento arbitral. 
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6. DIREITO COMPARADO: O EXEMPLO DA ITALIA E SISTEMAS QUE 

PERMITEM O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO ÁRBITRO 

 
Sempre como um mecanismo importante para encontrar resposta às dúvidas 

internas, a visão comparativa da problemática quanto a possibilidade de controle de 

constitucionalidade pelo árbitro, em sistemas estrangeiros, ainda mais acerca de 

institutos que estão gradativamente se consolidando é inevitável. 

Fora do âmbito e da arbitragem doméstica, as diversas concepções acerca 

da natureza da arbitragem, ou dos limites da jurisdição do árbitro, conduziu a 

diversas conclusões distintas no que se refere aos poderes para decidir sobre 

conflito hierárquico de normas em casos concretos. 

Há sistemas em que se proíbe expressamente o controle de 

constitucionalidade pelo árbitro 61, os que estabelecem procedimentos específicos e 

os que permitem. O que nos interessa para o objeto em discussão são sobretudo os 

dois últimos tipos de sistemas, que passamos a expor a seguir. 

 

6.1. Sistemas que determinam a remessa da questão constitucional ao juízo 

estatal competente: o caso italiano 

 
 

Na Itália, assim como outros países da Europa, foi adotado o modelo de 

controle concentrado de constitucionalidade. Surgindo questionamento sobre a 

constitucionalidade de determinada norma, em determinado caso concreto, torna-se 

necessário ao juiz vinculado à causa a agir de ofício, determinando a suspensão do 

processo e determinar a remessa da questão de possível incompatibilidade à Corte 

                                                 
61

 O sistema francês de controle de constitucionalidade veda expressamente a possibilidade de 
exercício do árbitro nas questões atinentes à conflitos constitucionais. O Conselho Constitucional 
(“Cour de Cassation”) é o único órgão com jurisdição constitucional apto a declarar a 
inconstitucionalidade em abstrato das leis editadas pelo Parlamento. (fonte: art. 61 e seguintes: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LERGIARTI000019
241071)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LERGIARTI000019241071
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194#LERGIARTI000019241071
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Constitucional, a quem cabe o pronunciamento de constitucionalidade ou não da 

norma. 62 

Em razão desse sistema, a doutrina italiana discutia não acerca da 

possibilidade de análise da constitucionalidade de uma norma pelo árbitro, mas se, 

gozando da mesma função jurisdicional de um juiz estatal, poderia o arbitro, em suas 

prerrogativas, reconhecer ou provocado da existência de uma discussão 

constitucional, poderia de ofício suspender o andamento do procedimento arbitral e 

determinar a remessa à Corte Constitucional. 

A Corte Constitucional da Itália chegou em conclusão diversa daquela 

formulada pela Corte de Cassação francesa. No julgamento do caso consorzio 

Riconstruizione vs. Comune di Napoli, a Corte não apenas reconheceu a 

possibilidade de realização do procedimento pelo árbitro, como declarou ser 

obrigação do tribunal arbitral levar o incidente à referida Corte sempre que a 

resolução dele for indispensável para o correto julgamento do procedimento arbitral. 

63 

Em análise precipitada, poderia se concluir que houve uma negativa do 

controle de constitucionalidade pelo árbitro por parte da Corte Constitucional italiana. 

Contudo, quando colocado no quadro maior, percebe-se, em verdade, que a Corte 

fez exatamente a equiparação dos árbitros aos juízes de direito, permitindo a 

suspensão do procedimento arbitral e a remessa àquela Corte, como manda o 

sistema constitucional italiano, onde os juízes de primeiro grau não possuem 

prerrogativa para realizar o controle de constitucionalidade difuso, o que não é o 

caso do Brasil, que possui suas particularidades. 

 
6.2. Sistemas que permitem o controle de constitucionalidade pelo árbitro 

(Argentina, Peru, Equador, Portugal e Alemanha) 

 
 

                                                 
62

 ANDRADE, Gustavo Fernandes de. Arbitragem e Controle de Constitucionalidade: Algumas 
Reflexões. In: 20 Anos da Lei de Arbitragem: homenagem a Petrônio R. Muniz / coord. Carlos Aberto 
Carmona, Selma Ferreira Lemes, Pedro Batista Martins. 1.ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 750. 
63

 Corte Constituzionale, Sentenza 22 novembre 2001, n. 376. Pres. Ruperto; Rel. Marini, 
(http://www.diritto.it/sentenze/cortecost/sent_376_01.html) 

http://www.diritto.it/sentenze/cortecost/sent_376_01.html
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Nos sistemas favoráveis ao controle de constitucionalidade pelo árbitro, 

podemos destacar exemplos onde as discussões foram menos acirradas e as 

interpretações foram consolidadas mais facilmente, como foi o caso de Portugal, 

onde a questão de inconstitucionalidade declara por tribunal arbitral se resolveu sob 

o entendimento de que, por integrarem a ordem jurídica portuguesa, as decisões dos 

árbitros se sujeitariam ao recurso ao Tribunal Arbitral Constitucional, na forma do art. 

280, 3.º da Constituição portuguesa.64 

Ainda, a Argentina proferiu um importante julgado acerca do tema. 

Equiparando os árbitros à juízes estatais, possuindo mesmos poderes e 

prerrogativas para declarar inválida norma contrária à Constituição, a Corte 

argentina decidiu que um tribunal arbitral não estaria limitado para decidir sobre o 

referido conflito. 65 

Em decisão categórica, o Tribunal Constitucional do Peru decidiu em outro 

caso que, por exercer uma jurisdição independente e autônoma, assegurada por sua 

Constituição, as competências do Tribunal arbitral não poderiam ser submetidas a 

uma interpretação restritiva que conduzisse à proibição do exercício do controle 

difuso da constitucionalidade das leis no âmbito de um processo arbitral. 66 

Em todos estes casos e julgamentos (demonstrando que o debate não é 

duradouro apenas aqui), muito se discutiu sobre a natureza jurídica da arbitragem e 

sobre a natureza jurídica da atividade do árbitro, o que nos leva à inevitável 

conclusão que a possibilidade, ou não, da atividade de controle de 

constitucionalidade passa necessariamente por esta questão. 

 

6.3. A natureza da arbitragem 

 
Para que possamos concluir este trabalho, permita-se fazer uma breve 

exposição das diferentes correntes que discorrem sobre a natureza da arbitragem no 

                                                 
64

 Art. 280: Fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade. […] 3. Quando a norma cuja 
aplicação tiver sido recusada constar de convecção internacional, de acto legislativo ou de decreto 
regulamentar, os recursos previstos na alínea 1) do n.º 1 e na alínea a) do n. 2 são obrigatórios para 
o Ministério Público. 
65

 Oscar S Oliva vs. Disco S.A., Corte Superior de Justiça de Córdoba, 14.3.12 (http://www.kluwe-
rarbitration.com/commonUI/document.aspx?id=kli-ka-1251664#a0012). 
66

 Disponível em: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00142-2011-AA.html. 

http://www.kluwe-rarbitration.com/commonUI/document.aspx?id=kli-ka-1251664#a0012
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http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00142-2011-AA.html
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Brasil e, posteriormente, destacar com mais ênfase aquela adotada pelo nosso 

legislador. 

No âmbito internacional, foi possível notar a criação de quatro teorias sobre 

a natureza jurídica da arbitragem: a contratual, a jurisdicional,  a mista e a autônoma. 

A primeira delas tem por maior fundamento a origem contratual da 

arbitragem, exercida através da autonomia de vontade para sua pactuação e 

posterior prosseguimento. A adoção da arbitragem seria um acordo de renúncia à 

jurisdição estatal, de forma que o poder atribuído ao árbitro não possuiria poder 

jurisdicional. 

A segunda delas se fundamenta no posicionamento de que a jurisdição não 

é monopólio do Estado, tendo em vista que haver previsão, inclusive legal, de 

escolha de um terceiro indivíduo para elucidar conflitos inter partes,  como se estado 

fosse. 

A terceira se fundamenta no argumento de que a arbitragem exerceria uma 

jurisdição autônoma, fora do sistema jurídico estatal, porém condicionada à 

autonomia de vontade exercida pelas partes. 

A quarta e última se fundamentaria, basicamente, na ideia de que a 

arbitragem é exercida em regras próprias, sem vinculação com outro sistema 

jurisdicional. 

Nosso legislador acabou por adotar a corrente jurisdicional e, como é cediço, 

a função jurisdicional não é exclusividade do Estado, ao passo que a própria 

Constituição possui previsões de exercício de jurisdição (poder decisório) a outros 

poderes, mitigando, assim, a concepção de monopólio de jurisdição pelo Poder 

Judiciário. 

No Brasil, como foi explicado, há um sistema hibrido de controle de 

constitucionalidade, havendo a modalidade difusa e concentrada. A primeira, via de 

regra, é exercida pelo juiz estatal de primeira instância, no processo de 

conhecimento. 
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Não procede o fundamento de que a arbitragem não poderia ter natureza 

jurisdicional pelo simples fato do arbitro não ser dotado de prerrogativas coercitivas, 

naturais do juiz estatal. Relacionar o exercício de jurisdição ao mero desempenho 

destas prerrogativas coercitivas é argumento completamente reducionista da 

atividade jurisdicional, que pode muito bem ser desarmado pela observação de que 

nem sempre um juiz precisa se utilizar de métodos coercitivos para julgar uma ação 

judicial. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

O art. 18 da LArb confere aos árbitros – praticamente – as mesmas 

prerrogativas que um juiz togada para exercício de jurisdição e decidir sobre 

questões de fato e de direito contidas na controvérsia submetida ao juízo arbitral. 

No que se refere à função de julgar, sempre se considerou que: 

 

[…] cabe ao árbitro, ou árbitros, para compor a lide atual, ou prevenir a lide 
iminente, submetido o ao seu julgamento, realizar aquelas operações que o 
juiz efetua quando sentencia, as quais envolvem a determinação da lei 
incidente, a interpretação e aplicação da norma cabível, o afastamento do 
preceito impertinente e a exclusão da regra inválida ou sem eficácia. 

67
 

 

Pontes de Miranda, também pontual, leciona que “o juízo dos árbitros seria 

um “juízo como qualquer outro, quanto à sua função de julgar”. 68 

Uma vez que é juiz de fato e de direito, o arbitro, obrigado a observar o 

direito aplicável por livre acordo das partes, não só poderá eventualmente se 

deparar com questões de vício constitucional – natural da atividade jurisdicional de 

qualquer julgador -, como deverá decidir sobre estas questões, estando sua 

atividade sendo equipada a qualquer outro juiz no controle difuso de 

constitucionalidade. 69 

Após todos os pontos expostos, resta evidente que não apenas a doutrina 

nacional, como os julgados que versam sobre a mesma questão, se apresentam 

claramente na direção de que o conflito hierárquico de normas pode e deverá ser 

exercido diretamente pelos árbitros, sem a necessidade de delegar ao juízo estatal 

sua análise, não restando dúvidas acerca da sua possibilidade. 

O ilustre professor Sergio Bermudes se posiciona no mesmo sentido, 

afirmando que: 

Como qualquer juiz, pode o árbitro apreciar a questão prejudicial relativa à 
constitucionalidade da lei incidente, apresentada pelas partes. Se o árbitro é 
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 BERMUDES, Sergio. Direito processual civil: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
298. 
68

 PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1977. 
T. XI, p. 260. 
69

 PARENTE, Eduardo de Alburquerque. Processo Arbitral e sistema. Coord. Carlos Alberto Carmona. 
São Paulo: Atlas, 2012. p. 281 
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juiz, se exerce jurisdição aplicando o direito, como fazem os integrantes do 
Poder Judiciário, impedi-lo de apreciar a constitucionalidade da norma 
incidente, para, então, aplica-la ou recusar-lhe aplicação, seria obstar-lhe ao 
exercício da função que é sua. Se a lei proibisse ao árbitro, ou árbitros, 
semelhante atividade, estaria, delirantemente, tirando deles com uma mão o 
que deu com a outra, ou melhor, o que com a outra lhes impôs, (…)  

70
 

 

Inclusive, o e. STJ, em acórdão de relatoria do exmo. Ministro Luiz Fux, ao 

interpretar o alcance da regra contida no art. 18 da LArb, decidiu, de forma 

categórica, que o árbitro possuiria os mesmos poderes de um juiz togado, não 

sofrendo restrições no exercício de sua função. É ler e conferir: 

 

[…] uma vez convencionado pelas partes clausula arbitral, se´ra um árbitro 
o juiz de fato e de direito da causa, e a decisão eu então prefrir não ficará 
sujeita a recurso ou à homologação judicial, segundo dispõe o art. 18 da Lei 
9.307/96, o que significa dizer que terá os mesmo poderes do juiz togado, 
não sofrendo restrições na sua competência. 

71
 

 

E é justamente essa equivalência que não permite concluir apenas que o 

árbitro pode, como deve decidir, sem limitações de qualquer natureza, a cerca do 

direito aplicável ao caso. Até porque, se houver omissão do árbitro quando qualquer 

questão constitucional, ou deixar de considera o ordenamento jurídico no qual as 

normas se inserem, ou o local de aplicação da sentença arbitral, ele estará 

incorrendo em violação à ordem pública, de forma que a sentença arbitral proferida 

será nula, sendo passível de nulidade por ausência de fundamentação adequada 

(art. 26, II, da LArb).72 

A possibilidade de controle de constitucionalidade, sobretudo em arbitragens 

domésticas, cujo direito material escolhido é o brasileiro, é inconteste e podemos 

destacar outra e extremamente pertinente lição da professora Carmem Tibúrcio 

acerca deste ponto:  

 

Seguindo este entendimento, em uma arbitragem com sede no Brasil e com 
aplicação da lei substantiva brasileira, o árbitro pode deixar de aplicar 
determinada lei por considera-la inconstitucional, realizando o controle 
incidental. O árbitro aplica o direito brasileiro na sua integralidade e tem o 
dever de examinar a constitucionalidade da lei aplicável ao caso. […]. 1. No 
caso da arbitragem doméstica: a) com aplicação da lei material brasileira – 
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299. 
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 BERMUDES, Sergio. Direito processual civil: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
298-299.  
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admite-se o controle pelo árbitro. Como o árbitro é juiz de fato e de direito e 
como o juiz pode exercer esse controle, então também o árbitro pode exercê-
lo. 

73 

 

Evidentemente, a análise e possibilidade deste exercício dependerão de 

qual regime de direito material se está aplicando ao caso concreto como, e.g., caso 

se escolha aplicar o norma brasileira (onde existe a possibilidade de controle de 

constitucionalidade), norma francesa (onde não existe a possibilidade de controle de 

constitucionalidade por árbitro), ou norma italiana (onde existe um procedimento 

específico de controle de constitucionalidade a ser observado pelo árbitro). 

Não havendo no âmbito da jurisdição arbitral qualquer tipo de restrições 

decorrentes da norma material escolhida na convecção de arbitragem, nem 

impedimentos oriundos da indisponibilidade do pedido ou controvérsia, o árbitro 

julga tal como juiz estatal, estando vinculado a aplicar o direito e a respectiva 

constituição ao caso concreto. 

Além disso, por decorrência do princípio da supremacia da constituição 

perante normas infraconstucionais, o árbitro não pode exercer o dever jurisdicional 

que lhe foi conferido prescindindo de aplicação de norma supostamente 

inconstitucional, em detrimento da constituição. Deve o árbitro julgar a ação arbitral 

de acordo com o que estabelece o ordenamento jurídico aplicável, afastando, se 

necessário, norma inconstitucional no exercício do controle difuso de 

constitucionalidade. 

O tema não é simples, porém percebe-se uma forte delineação entre 

precedentes internacionais e nacionais, além de um cenário de consolidação do 

sistema arbitral, seus princípios e natureza jurídica, que reconhecem a função 

jurisdicional do árbitro e sua isonomia com o juiz estatal, permitindo concluir a 

possibilidade de realização de controle de constitucionalidade de uma norma, na 

modalidade de controle difuso de constitucionalidade. 
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