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Resumo: O presente artigo tem por escopo examinar os reflexos da jurisdição constitucional em face
da atividade arbitral. Apesar de o árbitro não figurar como elemento do Judiciário estatal, em razão
de ser atividade efetuada por particular, tal atividade não deixa de possuir natureza jurisdicional, de
modo que lhe é defeso ficar totalmente alheio às decisões dotadas de efeito vinculante provenientes
da jurisdição constitucional.
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Abstract: This paper aims at analysing the reflection of constitutional jurisdiction on the arbitration
activity. Even though the arbiter is not a member of the State's Judiciary system, arbitration has a
jurisdictional quality. Thus, it is justified that all decisions originated from the constitutional jurisdiction,
which have a binding effect, do not affect the arbitrational activity.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo demonstrar alguns aspectos da intrincada relação entre efeito
vinculante proveniente da jurisdição constitucional com a atividade arbitral. Para atingirmos tal
desiderato, inicialmente ressaltaremos a natureza jurisdicional da atividade arbitral, para, em
seguida, demonstrarmos que o árbitro na qualidade de particular não se situa dentro do
organograma do Poder Judiciário, o que não significa que esteja alheio ao efeito vinculante oriundo
da jurisdição constitucional.

Assim, a arbitragem, apesar de consistir em atividade privada convencionada pelas partes, tem
natureza jurisdicional. Com efeito, o fato de a arbitragem ser de origem contratual não desnatura sua
força jurisdicional como instrumento de resolução de conflitos e pacificação social.1

Mais especificamente, a arbitragem é uma forma voluntária e convencionada pelas partes para
solucionar seu conflito, conferindo a terceiro particular o Poder jurisdicional de solucionar a lide.2

Tendo em vista que o intuito do presente artigo é de elucidar algumas questões referentes à relação
entre efeito vinculante da jurisdição constitucional e a atividade do árbitro, faz-se necessário destacar
a natureza jurisdicional da atividade arbitral e sua posição no cenário jurídico.
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