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Introdução: A arbitragem é instituto jurídico mediante o qual litígios são solucionados
por terceiros, desvinculados da jurisdição estatal, com destaque nas relações
comerciais internacionais.
O sucesso da arbitragem se deve ao oferecimento de soluções rápidas e precisas,
destoando do serviço jurisdicional prestado pelo Estado. No Brasil a arbitragem é
regulada pela Lei nº 9.307 de 1996, conferindo as partes da relação contratual, através
da cláusula compromissória e compromisso arbitral, possibilidades como a de fixar o
árbitro a quem será submetido o conflito, o procedimento a ser aplicado e, inclusive, a
lei a ser aplicada na arbitragem. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é verificar se a
escolha da arbitragem nos contratos entre particulares pode ferir o poder do Estado de
apaziguador social, visto que os conflitos serão decididos por terceiros não vinculados
ao poder público, não sendo permitida a revisão da sentença arbitral. Metodologia: A
presente pesquisa tem o caráter qualitativo, com um enfoque descritivo e analítico.
Dentro do objeto proposto na presente pesquisa, pelo prisma jurídico, foi analisadas as
rescisões de trabalho, as particularidades pertinentes ao devido processo legal
trabalhista, as características do recurso, com enfoque na constitucionalidade da taxa
recursal para sua apreciação. O delineamento se deu na forma observacional analítico,
por sua vez, se deu nos dois grandes grupos, a pesquisa bibliográfica e documental, e,
ainda, o levantamento de dados primários, confrontando com os princípios da ampla
defesa e do duplo grau de jurisdição. Resultados: O desenvolvimento do presente
trabalho buscou compreender um pouco do universo contratual, traçando um paralelo
entre o Princípio da Autonomia Contratual e a arbitragem, bem como se a escolha da
lei aplicável à arbitragem pelas partes, através de cláusula compromissória, fere
princípios estabelecidos pela legislação brasileira, visto que esta não acolhe, seja na
doutrina ou na jurisprudência, a autonomia da vontade quanto à escolha da lei a ser
aplicada ao contrato. Perpassando pela compreensão do reconhecimento da autonomia
das partes quanto à escolha pela arbitragem é absoluta ou não, principalmente no que
tange a escolha da lei aplicável pelo juízo arbitral. Prosseguindo, foram observados
neste trabalho os princípios contratuais, tais como a autonomia da vontade e a
relatividade dos efeitos, visto que estes não atingem a terceiros, criando regras somente
para os envolvidos, apontando para a prevalência do reconhecimento da escolha
arbitral. Dentre os princípios contratuais, especial destaque foi dado ao princípio da
autonomia da vontade, também denominado autonomia privada, por ser ele a base das
relações contratuais, sendo também apresentadas as possíveis limitações que ele pode
sofrer. Conclusão: Pelo exposto, observou que os contratos são regidos pela autonomia
das partes, concebendo a possibilidade de escolha de lei quando elas optam pela
arbitragem, mesmo havendo restrições com relação à aceitação de escolha de lei aos
contratos celebrados no Brasil, a arbitragem se apresenta como uma exceção a tal
critério.
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