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Resumo 

Diante da morosidade do Poder Judiciário e a falta de segurança jurídica, agravada pela 
globalização econômica, é de extrema necessidade a busca por meios alternativos de resolução 
de conflitos, visando viabilizar a real satisfação de direitos. É nesse cenário que o uso da 
arbitragem na busca pelo acesso à justiça ganha espaço. Contudo, o mencionado instituto é 
conhecido pelo seu alto custo, o que não é verdade quando estudado com base nos conceitos da 
análise econômica do direito. Posto isso, o presente artigo visa analisar o instituto da arbitragem 
a partir dos conceitos estudados na economia, e então através da comparação dos custos e 
benefícios entre a utilização do Poder Judiciário e da arbitragem na solução de conflitos, 
demonstrar que em determinados casos a arbitragem é mais vantajosa, inclusive 
economicamente, do que o judiciário. 
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Abstract  

Faced with the slowness of the Judiciary and the lack of legal security, aggravated by the 
phenomenon of economic globalization, the search for alternative means of conflict resolution 
is extremely necessary. It is in this scenario that the use of arbitration in the search for access 
to justice gains space. However, the aforementioned institute is known for its high cost, which 
is not true when studied based on the concepts of economic analysis of law. Thus, the present 
article aims to delve into an economic analysis of arbitration from the concepts studied in the 
economy, and then by comparing the costs and benefits between the use of the Judiciary and 
arbitration in the solution of conflicts, demonstrate that in certain cases arbitration is more 
advantageous, even economically, than the judiciary. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Há anos o judiciário brasileiro vem dando sinais de crise devido ao alto número de 

demandas, não conseguindo solucionar os conflitos de forma eficiente, limitando o acesso à 

justiça de parte da população.  

O Conselho Nacional de Justiça, através de relatórios anuais, demonstra que cada vez 

mais o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro é inferior ao desejado, resultando em 

processos extremamente lentos e com sem qualidade nas decisões. 

Diante desse cenário cada vez mais torna-se imprescindível a necessidade de formas 

alternativas de resolução de conflitos para além do Poder Judiciário como uma forma de 

promoção do desenvolvimento econômico e social, sendo a arbitragem apenas uma das formas 

do direito de acesso à justiça no âmbito paraprocessual. 

Assim, é preciso uma redefinição dos conceitos de jurisdição, uma vez que essa não se 

resume apenas ao Poder Judiciário, mas, em uma tendência de desmonopolização da atividade 

jurisdicional. 

É diante desse contexto que o presente artigo dedicou-se a estudar os principais 

problemas causados pela demora na entrega da prestação jurisdicional, bem como de que forma 

a utilização da arbitragem como meio de resolução de conflitos representa uma alternativa na 

solução desses problemas. 

Assim o principal objetivo da pesquisa é estudar as possibilidade de incentivos 

econômicos da arbitragem como forma de reduzir custos de transação, possibilitando o acesso 

à justiça e soluções mais eficazes aos conflitos. 

 

2. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO BRASILEIRO  

 

2.1 A globalização e a crise do Poder Judiciário  

 

 A sociedade hipermoderna vem se transformando a cada dia em razão da enorme 

diversidade existente nas relações sociais, causando, assim, mais e mais conflitos entre seus 

indivíduos. Devido a tal crescimento junto com a globalização econômica, percebe-se maior 

interdependência nas relações sociais causadas pelo desenvolvimento da tecnologia, 

aumentando as inseguranças, gerando, em decorrência disso, mais conflitos. Assim, o Estado 

vem perdendo autonomia no que tange a regulação dos direitos dos cidadãos. Segundo Antonie 

Garapon (1998, p. 22) “o enfraquecimento do Estado é apenas a consequência da globalização 



da economia: o mercado multiplica os recursos ao judiciário e, simultaneamente, recusa o poder 

tutelar do Estado” 

Diante do enfraquecimento do Estado e o aumento do número de litígios na sociedade, 

o Poder Judiciário foi ficando cada vez mais abarrotando de processos, instalando uma grande 

crise, resultante de uma cultura de litígios atrelada com o crescimento o desmensurado do 

número de demandas ao Poder Judiciário, o qual é extremamente resistente em aceitar outra 

formas de resolução de conflitos.  

Ainda, o processo passou a ser visto e utilizado de forma banal, transformando o 

judiciário em um ambiente desordenado que recebe toda e qualquer pretensão insatisfeita e 

ressentida, que muitas vezes decorrem de situações sem importância decorrentes de mero 

capricho ou simples desavença. (DIAS, 2018, p. 89) 

Conforme bem colocou Francisco José Cahali “quer nos parecer que as pessoas, de uma 

modo geral, perderam a capacidade de superar suas adversidades, acomodando-se na entrega 

de seus litígios para serem resolvidos por um terceiro: a cultura do litígio, bem presente na 

sociedade contemporânea” (2015, p. 29)  

Tendo em vista esse cenário, o Poder Judiciário brasileiro acabou ficando desacreditado 

e ineficiente, uma vez que não consegue resolver os conflitos de maneira eficaz, seja pela 

questão quantitativa, em relação a razoável duração do processo que devido ao número de 

demandas faz com que o tramite processual se torne extremamente lento, seja pela questão 

qualitativa, uma vez que a qualidade das decisões restam prejudicadas devido ao exorbitante 

grau de jurisdição. (DIAS, 2018, p. 1) 

Com efeito o judiciário não consegue assegurar uma resposta eficiente aos litígios que 

lhe são submetido pelo fato das demandas serem cada vez mais recorrentes, afogando a via 

judicial de processos e mais processos.  

Certo é que em muitos casos a intervenção jurisdicional poderá agravar a situação 

existente. Segundo José Roberto Nalini não podemos converter a sociedade em um “grande 

tribunal. Nem todas as causas podem ser submetidas ao convencionalismo de uma decisão 

judicial, lenta e custosa, hermética e ininteligível para a população. O judiciário deve ser 

reservado para grandes questões.” (2000, p. 100) 

Ressalta-se ainda que o mau funcionamento do Poder Judiciário reflete também na 

economia brasileira, posto que a morosidade da prestações jurisdicional aumenta os custos de 

transação na resolução de disputas, prejudicando o acesso a esse órgão jurisdicional. 



Assim o alto custo do processo judicial faz com que as camadas de mais baixa renda da 

população, que enfrentam graves problemas econômicos, tenham que abdicar de seus direitos, 

causando restrição ao acesso à justiça, direito fundamental de qualquer cidadão. 

Por certo o Poder Judiciário brasileiro vive uma grave crise e está diante de um impasse, 

uma vez que o uso exacerbado da via jurisdicional criou barreiras ao acesso à justiça a parte da 

população menos favorecida. 

Diante de tal cenário em que se encontra a jurisdição estatal, a arbitragem como forma 

de resolução de conflitos ganha espaço, se tornando não só uma simples alternativa mas também 

um instituto essencial para auxiliar o Poder Judiciário. É preciso superar a ideia de que a 

arbitragem é um “inimigo” ou um “concorrente” do judiciário e entender que ambos devem 

caminhar lado a lado pela busca de resolução de conflitos e acesso à justiça. 

Fato é que com o acúmulo de ações e a lentidão da via judiciária é natural que o uso da 

arbitragem cresça, sendo de suma importância para o setor econômico, empresarial e social. 

(DIAS, 2018, p. 95) 

A arbitragem não foi criada com o intuito de retirar do judiciário o poder de solução de 

conflitos mas sim como um meio alternativo que permite aos cidadãos escolherem a forma mais 

adequada para a solução de seus litígios.  

Em que pese as vantagens do uso da arbitragem já serem conhecidas, pouco é falado e 

explicado sobre ela do ponto de vista dos conceitos econômicos. Isso porque a dogmática 

jurídica não possibilita a analise correta para dimensionar a problemática dos custos e, mais 

amplamente do preço das opções que as partes podem escolher para solucionar seu conflito. 

(TIMM; GUANDALINI; RICHTER, 2017, p. 84). 

Assim, em um primeiro momento, sem a análise econômica, levando em consideração 

apenas a premissa superficial de que custo significa pagamento financeiro, parece que a 

utilização da arbitragem é muito mais cara quando comparada com a utilização do Poder 

Judiciário.  

Contudo, a partir do momento em que é feito um estudo através da aplicação de alguns 

conceitos da ciência econômica, considerando todos os custos e fatores da disputa, podemos 

chegar a uma conclusão muito diferente. 

Diante de tal constatação, o presente artigo visa demonstrar, através da análise 

econômica da arbitragem no Brasil, que o uso da arbitragem pode ser, em determinados casos, 

uma forma de solução de litígios mais vantajosa e capaz de diminuir os custos de transação 

envolvidos nas operações econômicas e evitar custos de oportunidade. (TIMM; 

GUANDALINI; RICHTER, 2017, p. 84). 



3. ANÁLISE ECONÔMICA DA ARBITRAGEM SEGUNDO A TEORIA DOS 

CUSTOS. 

 

Nesse momento, não há dúvidas de que para a análise e compreensão da relação entre o 

Direito e Economia é necessário entender o conceito de eficácia econômica e de que maneira 

se relaciona com o sistema jurisdicional, pautando-se da abordagem da AED para compreensão 

da arbitragem. (DIAS, 2018, p. 238) 

 

3.1 Princípio da Eficiência Econômica 

 

A eficiência é uma das premissas fundamentais da Análise Econômica do Direito, uma 

vez que é através dela que se avalia a qualidade e a aplicabilidade das normas jurídicas, em face 

da maximização racional das necessidades humanas. 

Certo é que “se os indivíduos maximizam suas utilidades racionalmente, há sempre e 

em qualquer lugar uma resposta aos incentivos, em especial ao sistema de preços, ou seja, os 

preços, em sentido lato, influenciam o comportamento humano.” (PINHEIRO; SADDI, 2005, 

p.90) 

Dessa forma, continuam os autores:  

 

“Na área legal, a norma estabelece preços, (recompensas e sanções 

pecuniárias), tais como benefícios trabalhistas, multas, serviços 

comunitários ou mesmo reclusão/detenção penal para os vários tipos de 

comportamento ilegal. A escolha de cada opção é analisada em face dos 

benefícios auferidos por meio de uma comparação qualitativa ou 

quantitativa – vale dizer, monetária. Não é à toa que, de acordo com Posner, 

“a função básica do direito, numa perspectiva econômica, seja manipular 

corretamente os incentivos.” (2005, p.90) 

 

Assim, uma das principais contribuições da análise econômica para o Direito é o estudo 

sobre as condições e circunstâncias em que os agentes diferenciam-se quanto ao comportamento 

racional. Ou seja, se as pessoas reagem a incentivos, mudando uma regra em uma determinada 

situação, tudo indica que haverá uma mudança também na conduta por parte dos agente até que 

os custos dessa troca se tornem equivalentes aos benefícios auferidos, visando sempre o 

equilíbrio, buscando a eliminação do desperdício. (DIAS, 2018, p. 240) 



 Desse modo, a partir do momento em que o resultado seja o equilíbrio, eliminando 

todos os desperdícios, estamos diante da eficiência, da conhecida teoria do “Pareto-eficiente”, 

que significa o exato momento de equilíbrio em que todas as ações a serem tomadas não 

incrementam a condição dos agentes sem prejudicar outros, nenhuma outra alocação de 

recursos tal que seja possível melhorar a situação de alguém sem piorar a situação de outrem. 

Neste exato momento está caracterizado o critério de eficiência de Pareto. 

Portanto, o princípio da eficiência econômica é um padrão normativo básico da Análise 

Econômica do Direito para que seja possível qualificar a maximização da riqueza, ou seja, se 

os recursos escassos dos bens da sociedade estão ou não sendo utilizados correta e 

adequadamente. 

Para isso é de suma importância entender os conceitos das expressões “custo de 

transação” e “custo de oportunidades”. 

 

3.2 Custo de transação  

 

Ronald Coase, economista britânico considerado um dos percursores da moderna 

Análise Econômica do Direito, criou, em seu renomado artigo The nature of the firm, as 

diretrizes sobre aos problemas dos custos de transação. 

Em linhas gerais, Coase afirmou que o principal problema do mercado refere-se a 

questão dos custos de transação e não de possíveis externalidade como defendia a economia do 

bem estar. (DIAS, 2018, p. 249) 

O chamado Teorema de Coase defendia que a solução para os problemas jurídicos que 

surgem em termos de alocação de recursos, seria uma perspectiva de eficiência econômica, ou 

seja, “a teoria do Direito e Economia pretende analisar como, na presença de custos de 

transação, o direito pode atribuir direitos de propriedade com vistas a aumentar a eficiência da 

economia”. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 91)  

Coase foi extremamente inovador no campo da Análise Econômica do Direito, pois 

além de considerar a questão da externalidade, buscou um conceito de custos de transação, no 

sentido de que estes são mensurados como “o custo envolvido em uma transação econômica 

para adquirir e transferir direitos de propriedade”. (TIMM, 2009, p. 20) 

Verifica-se então, sob a matriz da análise econômica, que havendo custos de transação 

positivo, a lei poderá: (i) facilitar a negociação entre os agentes, incentivando a redução desses 

custos envolvidos na transação; (ii) realizar a alocação dos direitos de propriedade a quem mais 



valorizar, com a garantia de implementação da solução mais eficiente para o conflito. 

(COOTER; ULEN, 2000, p. 3) 

Assim, o custo de transação, segundo Ronald Coase, consiste em todos os custos que 

dificultam que uma transação aconteça, sendo assim, os custos de transação englobam: o custo 

da busca para realizar um negócio, o custo da negociação em si e por fim o custo do 

cumprimento do que foi acordado no negócio. (COOTER; ULLEN, 2010 p. 92) 

Destarte, o primeiro aspecto diz respeito aos custos com as informações, estudos, 

pesquisas iniciais sobre o preço, qualidade do produto. Posteriormente trata-se dos custos que 

decorrem da negociação com a outra parte, com os outros agentes, analisando as reais intenções 

e limites das partes envolvidas. Concluída a realização e formação do contrato, há custos com 

os requisitos da sua elaboração. (DIAS, 2018, p. 251) 

Por fim, é chegada a parte da aplicação correta do contrato como forma de 

adimplemento das obrigações, sendo passível de existência dos custos em caso de necessidade 

de cobrança por inadimplementos contratual. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 62) 

A partir da análise feita por Coase, outros autores passaram a se debruçar sobre os então 

denominados custos de transação e seus reflexos no comportamento mercadológico. Kenneth 

Arrow, por exemplo, ampliou a teoria dos custos de transação, entendendo que correspondem 

aos custos para realização de quaisquer intercâmbios econômicos. Ou seja, para ele o conjunto 

de todos os custos que o indivíduo incorre em função dos relacionamentos que deve manter 

com os demais integrantes do sistema produtivo poderiam ser chamados de custos de transação, 

estando incluído aqui os custos com a resolução de controvérsias.  

Ainda o autor Bruno Salama esclarece que o instituto compreende todos os custos 

associados à procura, negociação e monitoramento do intercâmbio econômico, exemplificando 

com a seguinte situação: 

 

“Um exemplo clássico de custos de transação diz respeito aos custos 

relacionados à solução de eventuais conflitos decorrentes de uma relação 

contratual. Quando analisa a conveniência e a oportunidade de celebração de 

um contrato, o indivíduo leva em consideração, entre outros fatores, os custos 

(a) de monitoramento do cumprimento do contrato pela outra parte (e.g., 

confirmação de pagamento das parcelas ou aferição da qualidade do produto 

prometido) e (b) a eficácia dos remédios oferecidos pela lei e pelo contrato 

para o caso de inadimplemento das obrigações assumidas. Quanto maiores os 



custos, menor o interesse do indivíduo em tomar parte no negócio jurídico” 

(2008) 

 

Assim, todas as formas de custos de transação são importantes para essa análise 

econômica. 

 

3.3 Custo de oportunidade 

 

Já o custo de oportunidade é o “preço” que determina o custo econômico de uma 

alternativa que fora deixada de lado. O custo de oportunidade faz com que o agente econômico 

tenha que analisar e escolher uma das opções que lhe é dada, posto que a mera necessidade de 

escolha já gera um custo, tendo em vista que o fato que escolher uma forma de resolução de 

conflito exclui a outra, devendo ser somado ao custo de oportunidade o custo pela não escolha 

da outra alternativa. (TIMM; GUANDALINI; RICHTER, 2017, p. 87).  

Certo é que “toda escolha pressupõe um custo, um trade off, que é exatamente a segunda 

alocação factível mais interessante para o recurso, mas que foi preterida. A esse custo 

chamamos de custo de oportunidade”. (GICO JR; TIMM, 2012, p. 19) 

Por essa razão, o conceito de eficiência está diretamente ligado ao conceito de custo de 

oportunidade, posto que, entre as oportunidades que surgem na vida, são colocadas opções a 

disposição das pessoas para que essas escolham a que melhor lhe convém.  

Junto com o custo pela escolha de uma alternativa, ao custo de oportunidade inclui-se o 

custo alocativo alternativo do recurso, o chamado property right, que é o período de tempo que 

o processo, a negociação acontece. Isso porque a duração do procedimento escolhido influi no 

custo. 

Com o entendimento dos conceitos dos termos “custo de transação” e “custo de 

oportunidade” podemos analisar a utilização da arbitragem como instrumento de redução desses 

custos. 

 

3.4 Arbitragem como forma de redução dos custos de transação e oportunidade  

 

Conforme exposto acima, certo é que o Poder Judiciário vem sendo muito questionado 

no que diz respeito a sua atuação e ineficiência, principalmente no que tange a qualidade dos 

serviços prestados para a solução de conflitos. 



Com efeito um sistema jurisdicional lento e imprevisível como é o caso do sistema 

brasileiro, tende a provocar consequências econômicas profundamente negativas, advindas da 

incerteza e da incapacidade de garantir o cumprimento das obrigações contratuais impostas e o 

respeito aos direitos. (DIAS, 2018, p. 283) 

Além disso, estimula o comportamento oportunista da sociedade, posto que a falta de 

mecanismos de consequência enfraquece as regras e procedimentos que baseiam o 

comportamento dos agentes econômicos e públicos, corroborando para o surgimento de linhas 

de transmissão de instabilidade e corrupção. 

Na contramão dessa crise do judiciário, cresce a arbitragem, uma forma alternativa e 

democrática de acesso à justiça para a solução de conflitos de maneira muito mais célere e 

eficiente. 

A arbitragem deve ser vista como um instrumento capaz e eficiente para impulsionar a 

economia e propiciar novos investimentos. O doutrinador Luciano Benetti Timm acredita que: 

“Da mesma forma, pode-se asseverar que, pelo menos do ponto de vista econômico, quanto 

melhor as instituições, mais desenvolvido será o mercado, devido aos baixos custos de 

transação”. (2015, p. 209) 

Assim, em que pese a arbitragem seja conhecida como um meio de resolução de litígios 

muito caro, ao analisarmos a aplicação do instituto como forma de redução dos custos de 

transação e oportunidade, observa-se que a arbitragem, muitas vezes, é mais benéfica e 

vantajosa as partes, havendo uma melhor relação de custo-benefício. 

No que se refere ao custo de transação, a arbitragem traz grandes vantagens em relação 

ao processo judicial. Isso porque para a redução dos custos de transação é necessário um método 

de solução dos litígios que seja o mais eficiente possível, ou seja, que resolva o problema, e é 

exatamente por tal motivo que a arbitragem deve ser adotada. 

Certo é que a arbitragem possibilita maior qualidade das decisões, tornando-as mais 

eficazes, em decorrência da especialização dos árbitros. O instituto permite a escolha de árbitros 

que seja especialistas e tenham familiaridade com a matéria objeto da controvérsia, o árbitro 

escolhido pelas partes pode ter formação especifica no assunto, na área técnica que está sendo 

discutida no litigio, sendo mais apto a dar uma decisão com mais precisão e consequentemente 

mais eficiência. 

A expectativa de que os contratos sejam analisados e julgados por especialistas reduz os 

custos das partes no que se refere a negociação de contratos, bem como diminui a possibilidade 

de erro das decisões, tornando o contrato mais vantajoso para as partes e para todo o mercado. 

(PUGLIESE; SALAMA, 2008, p. 20) 



Indiscutível que a especialidade dos árbitros é um forte atrativo da arbitragem, uma vez 

que reduz as chances de erros nas decisões, bem como reduz o risco da relação contratual. 

Consequentemente a isso, há um maior grau de imparcialidade por parte dos árbitros, posto que 

para o mercado de trabalho, há também incentivos para que o arbitro, como agente econômico, 

profira uma decisão sem vícios, diante de credibilidade e da concorrência profissional dos 

serviços prestados.  

Certo é que a escolha do arbitro decorre, também, da indicação e da reputação do 

julgador perante a sociedade.  

Outro fator de diminuição dos custo de transação com a utilização da arbitragem é o 

sigilo na condução de todo o procedimento. “O sigilo é uma circunstância importante em 

diversas disputas, especialmente naquelas envolvendo operações comerciais confidenciais, 

temas que criam suscetibilidades para a reputação das partes, e segredos comerciais”. 

(SALAMA; TIMM, 2012, p. 385) 

O princípio da publicidade é um dos princípios que regem o processo judicial, sendo o 

mesmo, via de regra, público. No entanto, isso pode ser extremamente prejudicial as empresas, 

uma vez que, em determinados casos, são discutidas informações internas e confidenciais, as 

quais se divulgadas podem ser maléficas ao funcionamento e a reputação da empresa, 

diminuindo seu valor de mercado e ameaçando até mesmo sua existência. (TIMM; 

GUANDALINI; RICHTER, 2017, p. 93) 

Embora não haja a expressa previsão na Lei de Arbitragem brasileira, a arbitragem é 

pautada pelo sigilo, e essa garantia de preservação das informações faz com que os custos de 

transação sejam reduzidos, já que a confidencialidade ameniza o risco de divulgação de 

informações privilegiadas sobre a empresa, sobre o desenvolvimento dos produtos, pesquisas 

realizadas, potenciais de mercado e informações que poderiam ser usadas pela concorrência, 

como know-how e segredo industrial. (GONÇALVES, 2002, p. 137) 

De fato o sigilo é um ponto extremamente positivo da utilização da arbitragem, tendo 

em vista que a publicação de determinados fatos e informações possam ser custosos as partes. 

Composto por todos os benefícios elencados acima, fato é que o sistema arbitral atribui 

maior segurança jurídica as partes envolvidas no litígio. 

Segundo Armando Castelar Pinheiros: 

 

“A segurança jurídica objetiva facilitar a coordenação das interações humana, 

inclusive econômicas, reduzindo a incerteza que as cerca e dando confiança 

ao indivíduo de que os seus atos, quando alicerçados na norma vigente, 



produzirão os efeitos jurídicos nela previstos. Ela se traduz por uma norma 

jurídica estável, certa, previsível e calculável, tanto nas relações entre 

particulares, quanto nas que envolvem o Estado”. (2009, p. 218) 

 

Assim, certo é que o procedimento arbitral é pautado de segurança jurídica em todos os 

seus atos, sendo que tal característica é de extrema importância para os contratos comerciais, 

preservando as relações socioeconômicas e contribuindo para o desenvolvimento do mercado 

empresarial. 

Ainda, como já exposto acima o custo de transação é composto pelo custo da busca para 

a realização da negociação, pelo custo da negociação e pelo custo do cumprimento da 

negociação. 

Com efeito a arbitragem já reduz os custos da negociação com a utilização da cláusula 

compromissória.  

Em que pese existam custos na negociação de uma cláusula arbitral com a negociação 

do regulamento a ser utilizado, idioma e sede, a arbitragem permite a redução de tais custos ao 

validar o uso da equidade de princípios anacionais, como os princípios UNIDROIT ou até 

mesmo facilitando pela escolha de um arbitro neutro com nacionalidade diversas de qualquer 

uma das partes. (TIMM; GUANDALINI; RICHTER, 2017, p. 88) 

Já com relação a redução dos custos de oportunidade, acredita-se que a arbitragem 

permite a redução dos custos administrativos por diversas razões. Em primeiro lugar a 

arbitragem permite que as partes organizem e conduzam o procedimento sem que seja 

necessário a contratação de uma instituição para a administração do litigio, como é o caso das 

arbitragens ad hoc. Essa liberdade de escolha pelas partes tendem a reduzir custos 

administrativos posto que gera concorrência no mercado da arbitragem.  

No que se refere aos honorários arbitrais, tão mencionado como uma desvantagem nos 

custos administrativos da arbitragem, esse não significa um entrave a redução dos custos 

administrativos.  

Certo é que os honorários dos árbitros geralmente não ultrapassam 15% do total dos 

custos do litigio em questão, ou seja, não representa um custo desproporcional, principalmente 

quando analisada as vantagens da possibilidade de escolha de árbitros. 

Ainda, conforme já mencionado, o custo de oportunidades engloba o custo alocativo, 

ou seja, o custo do tempo que o procedimento demora para concluir. É aqui que a arbitragem 

tem outra grande vantagem com relação ao processo judicial.  



A celeridade é, sem dúvida, um dos pontos mais positivos da utilização do procedimento 

arbitral, especialmente se comparada com a lentidão do Poder Judiciário brasileiro. São vários 

os meios que levam a arbitragem a ser célere.  

Isso porque o instituto permite que as partes, em comum acordo, escolham o 

procedimento a ser seguido, podendo estabelecer prazos para o tribunal arbitral proferir a 

sentença, sendo passível de indenização do arbitro que venha a descumprir os prazos 

estipulados. 

Frisa-se ainda que, não raramente, os árbitros contam com a infraestrutura necessária 

para que suas decisões sejam tomadas com grande rapidez. 

Além disso, via de regra, a arbitragem não permite a interposição de recurso, o que torna 

o procedimento mais célere, uma vez que não está sujeita ao regime dos infindáveis recursos a 

instâncias superiores como ocorre no judiciário. 

Ainda, há a possibilidade da realização da chamada arbitragem expedita, a qual consiste 

em um procedimento mais simplificado e muito mais rápido, normalmente utilizado em casos 

mais simples, cuja a solução será dada por um único arbitro. 

Certamente o tempo que leva para o Poder Judiciário dar uma decisão definitiva, faz 

com que eleve o custo às partes, sendo que quanto mais longo o processo, maior o custo de 

oportunidade. 

Isso porque as partes ficam privadas dos bens e direitos considerados objetos do litígio, 

durante os anos do processo judicial até o efetivo cumprimento da sentença transitada em 

julgado. (DIAS, 2018, p. 292) 

 

4. A ARBITRAGEM COMO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO  

 

Demonstrada as inúmeras formas de redução de custos de transação e oportunidade e as 

vantagens do uso do procedimento arbitral, certo é que para que a sociedade possa utiliza-la, é 

preciso que um número maior da população tenha conhecimento do que é a arbitragem e quais 

são suas vantagens e eficácia do instituto como forma de resolução de conflitos. 

Nos dizeres de Feliciano Alcides Dias “Afora essa realidade brasileira, reconhece que 

diante do fenômeno da globalização e a ampliação dos mercados, sobretudo, com a expansão 

do comércio internacional, a arbitragem afigura-se como um dos fatores ao crescimento da 

economia, especialmente, no âmbito empresarial. (2018, p. 256) 



No procedimento arbitral as parte tem a possibilidade de exercer a autonomia da vontade 

de forma plena, através da escolha da lei processual que irá reger o procedimento, e da lei 

material, a qual pode recair sobre leis nacionais ou ordem jurídica de algum país, princípios 

gerais do direito, usos e costumes ou regras vigentes no comércio internacional.  

Fato é que com o fenômeno da globalização da economia aliado com o enfraquecimento 

do Poder Judiciário e o aumento das empresas multinacionais que impulsionam o comercio 

internacional, o uso da arbitragem tem- se destacado no cenário internacional. As relações entre 

indivíduos de diferentes países têm estimulado alocar a arbitragem como fruto deste processo. 

A escolha da via arbitral é uma forte atrativo, principalmente, no campo do comércio 

internacional que, em caso de conflito, permite as partes pactuarem a lei material aplicável ao 

caso concreto. 

Na mesma forma, a Lei da Arbitragem permite a escolha do julgamento por equidade, 

sem vinculação as normas jurídicas ou a determinado ordenamento jurídico que as partes 

determinaram previamente para solucionar seus litígios, sem prejuízo de que os árbitros possam 

se valer dos princípios gerais do direito, usos e costume ao regras internacionais de comercio, 

de livre escolha dos envolvidos. (CARMONA, 2009, p. 64) 

Ainda, certo é que a liberdade empresarial pela busca de inovações contribui para o 

maior desenvolvimento econômico. Nas palavras de Cooter, Schafer e Timm “a liberdade faz 

fluir as energias dos empresários e permite que a inovação siga seu criativo e imprevisível 

curso.” (2007, p. 69) 

Portanto, resta claro a importância da análise econômica no que tange a ligação com a 

existência dos custos transação. Explicam TIMM e GUARISSE: “A ideia de que acordos 

voluntários levam ao ponto de ótimo social é, a princípio, verdadeira. Há, porém, fatores que 

podem afastar o mercado do nível ótimo, as chamadas falhas de mercado”. Dentre essas falhas 

de mercado estão: as externalidades, ou seja, os efeitos causados em terceiros; as assimetrias de 

informações (uma parte possui mais informações que a outra) e também os custos de transação. 

(TIMM, 2012, p. 165-166) 

Assim, a liberdade contratual é um princípio basilar do direito contratual, o qual reflete 

diretamente na autonomia da vontade, cujo subprincípio refere-se ao efeito relativo ao contrato, 

ao ponto que este gera obrigações apenas aos indivíduos que pactuaram e demonstraram 

consentimento com os seus termos, evitando, assim, que os contratantes criem obrigações 

envolvendo terceiros, causando prejuízos mediante o estabelecimento de externalidade.  



“Ao exigir o consenso de todos os envolvidos, o direito contratual garante que a 

transação não sirva apenas aos desígnios de uma pessoa, mas também a sociedade como um 

todo”. (TIMM; GUARISSE, 2012, p. 172) 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Embora o crescimento populacional e a globalização econômica sejam de extrema 

importância para o desenvolvimento do país, tais fenômenos trouxeram alguns problemas, 

dentre eles está a crise do Poder Judiciário que enfrenta muitas dificuldade para a resolução de 

conflitos de forma eficiente e célere. 

Diferente é o caso da arbitragem que surge como uma forma alternativa de solução de 

litígios fora da via judicial, mas que, num primeiro momento, ficou conhecido por ser um 

instituto muito caro quando comparado com o judiciário. 

Contudo a analise realizada com base nos conceitos da econômica demonstram que na 

realidade a arbitragem oferece diversas vantagens que reduzem os custos de transação do 

processo, tornando-se, em determinados casos, mais econômica para as partes do que a via 

judicial. 

 Assim o estudo realizado objetivou mostrar que nem sempre o custo é o valor monetário 

que é despendido, sendo que no caso da utilização da via arbitral, analisando todos os custos de 

transação e oportunidade, todas as vantagens oferecidas, em certos casos, o custo-benefício do 

uso da arbitragem é maior do que o do Poder Judiciário. 
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