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PreFácio

Arbitragem no Brasil vem se firmando cada vez mais como uma forma viável 
e adequada à solução de controvérsias, enquanto alternativa aos tribunais. Nosso 
legislador limitou o uso desse mecanismo às relações de cunho privado, patrimo-
nial (o que inclui o Estado e suas ramificações enquanto partícipes do mercado). 
Hoje o instituto tem respaldo quase unânime tanto da academia quanto dos tri-
bunais, pois visa exatamente suprir lacunas existentes no nosso assim como em 
qualquer sistema.

Na esfera internacional principalmente, pois inexiste um judiciário com com-
petência para examinar e julgar casos com partes de diversas jurisdições, sujeitando-
-os a diversos idiomas, regras e principalmente sistemas legais. Esse papel cabe aos 
diversos judiciários nacionais. Mas, essa especialização extrapolou tais fronteiras, 
pois características inerentes a cada mercado específico existem tanto no caso in-
ternacional, quanto no societário, de engenharia ou de nicho específico, onde, 
apesar de existir um judiciário competente para avaliar tais questões, a arbitragem 
se mostra mais apta a responder os anseios dos contratantes.

Foi com esse cenário que nos dedicamos ao preparar a obra que agora pu-
blicamos. Prefaciar livros comumente é uma tarefa corriqueira, um empenho de 
alguém vinculado ao tema da obra ou a seu autor. É uma honra, uma homenagem 
a quem de alguma forma inspirou aquela obra objeto dos estudos, pesquisas e 
comentários, ou que de alguma forma auxiliou ou inspirou o autor. A obra em si 
é fruto de inquirição e meditação do autor. O tema e a metodologia de seu desen-
volvimento é particular a ele.

No entanto, esta obra nasce de um objeto completamente distinto. É fruto 
dos trabalhos de um grupo de estudos instituído na PUC/SP em 2006, visando pre-
parar nossos alunos para participação em competições acadêmicas internacionais. 
Desse grupo de estudos surgiu a ideia de oferecer a matéria arbitragem internacio-
nal na Graduação da PUC, e dessa matéria surgiu uma linha de pesquisa válida 
para redação e apresentação de TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) dentro 
de nossa linha temática.

O que o leitor agora tem em mãos é exatamente o fruto desses esforços. São 
alunos excepcionais que escolheram e abraçaram um tema, pesquisaram extenua-
damente sobre tal tema e, na maioria das vezes, fizeram a exposição e defesa de tais 
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trabalhos perante uma banca que consagrou seus esforços com a nota máxima, e 
honrarias meritórias.

Nosso eixo temático sempre foi arbitragem internacional, mas os temas ana-
lisados são de interesse e uso aos praticantes e estudiosos da arbitragem como um 
todo. O grande desafio que temos em nosso curso é vincular as matérias caracte-
rísticas da arbitragem internacional com as matérias atinentes à arbitragem domés-
tica, pois a praticamos num ambiente regulado que desconhece o conceito de ar-
bitragem internacional. O que para muitos é uma matéria distinta, com conteúdo 
programático também distinto, em nossas aulas são tratadas da mesma forma, com 
particularidades inerentes a cada subsistema da mesma ordem jurídica.

A arbitragem no Brasil é regulada pela Lei 9.307/96, mas encontra sua funda-
mentação principal em modelo de autorregulação, seja no contrato que estipulou 
esta como forma de resolução de controvérsias, seja nas regras de uma instituição 
em arbitragem administrada por entidade especializada, ou referência a corpo de 
normas autônomas ou protocolos específicos em arbitragens ad hoc. Todas essas 
regras têm que coexistir em qualquer hipótese, sendo a casuística a técnica reco-
mendada para resolver eventuais conflitos ou antinomias, visando preservar o real 
interesse das partes.

Quando afirmamos que arbitragem internacional é arbitragem latu sensu, 
queremos dizer que em ambos os procedimentos sua essência é a mesma, até por 
inexistir uma ordem jurídica autônoma. O Brasil, apesar de basear parte significa-
tiva de seu ordenamento na Lei Modelo da UNCITRAL de Arbitragem Comercial 
Internacional, não a emulou, principalmente no que diz respeito à internacionali-
dade do procedimento ou características do contrato. Tais regras, desse modo, po-
dem ser idênticas independente da natureza jurídica ou nacionalidade das partes, 
dos interesses em jogo, da moeda da obrigação e assim por diante, visando, em 
última análise, privilegiar a vontade dos contratantes.

Nesta obra, Luísa Quintão e Gabriella Bianchini analisam as características 
inerentes aos árbitros e o processo de indicação dos mesmos. Ana Carolina S. Sung 
por sua vez discorre sobre aspectos relativos à eleição de lei em contratos envolven-
do entes da administração pública. Bruna Barletta descreve aspectos relativos ao 
sigilo na arbitragem enquanto na fase pós-arbitral aspectos relativos aos embargos 
de declaração são objeto do estudo de Daniela Z. Goldman. Caio Pazinato discorre 
sobre os efeitos da anulação da sentença arbitral no foro de origem da arbitragem, 
enquanto Fernanda P. Merouço efetua estudos no campo da Arbitragem de In-
vestimento, avaliando características da proteção de investidores, tomando a crise 
argentina como pano de fundo para suas pesquisas.

Em síntese, diversos aspectos relativos ao instituto da arbitragem e sua 
funcionalidade foram contemplados nesta obra, sempre numa visão acadêmica, 
fruto de exaustivas pesquisas, discussões em sala de aula e apresentação à Banca 
Avaliadora, sempre sob a minha orientação acadêmica. Ainda que eu não me 
sinta de qualquer forma coautor ou mesmo mentor dos acadêmicos durante 
suas pesquisas, tenho muito orgulho em ter auxiliado tais trabalhos a ganhar 
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sua forma final. Depurar eventuais concepções equivocadas e discutir assuntos 
polêmicos, visando facultar ao autor uma visão precipuamente acadêmica, sem 
interferências dos interesses das partes.

Tenho certeza que tais estudos, agora publicados em forma de livro, auxi-
liarão da mesma forma estudantes de direito e advogados de arbitragem em seus 
afazeres diários. No momento em que a arbitragem ganha corpo e assume papel 
preponderante no dia a dia das empresas e dos comerciantes, torna-se cada vez mais 
necessários estudos visando compreender tais fenômenos e as necessidades tanto 
do pesquisador, quanto do profissional da área. É a isso que nos propomos. 

4 de outubro de 2016

CLÁUDIO FINKELSTEIN


