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APRESENTAÇÃO, DELIMITAÇÃO DO TEMA E METODOLOGIA 

 

É notório que a arbitragem, enquanto “meio adequado” de resolução de 

conflitos1, vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Desponta como método que 

propicia uma solução emanada de especialistas na matéria litigiosa indicados pelas partes 

                                                 
1 Com relação à expressão em comento, empregada no lugar da comumente utilizada “meio alternativo de 
solução de litígios”, cumpre registrar o seguinte alerta, suscitado por CARMONA: “Foi-se o tempo em que 
falávamos todos de meios alternativos de solução de litígios: a expressão, que ganhou força nos anos 1970, 
partia do pressuposto de que o processo judicial forneceria o método paradigmático para a solução de todo e 
qualquer litígio, sendo necessário encontrar alternativas a tal método. O engano da premissa é patente, pois 
não soa adequado imaginar que, diante de uma controvérsia, as partes corram para entregá-la à solução dos 
juízes estatais. O bom-senso manda que os contendentes tentem negociar diretamente ou procurem a ajuda de 
um terceiro em quem tenham confiança para – quem sabe – facilitar-lhes o diálogo, ou ainda procurem 
subsídio de alguém que possa dar-lhes sugestão de como encerrar a disputa. É natural, portanto, que antes de 
recorrer ao Poder Judiciário, as partes procurem os meios mais fáceis, mais simples, mais diretos (e, 
francamente, mais eficazes) de pôr fim a uma contenda. Como seria possível, então, dizer que exatamente 
estes mecanismos – que são os primeiros lembrados por aquele que deve resolver uma pendência qualquer – 
seriam alternativos ao meio mais pesado e mais difícil (o processo organizado pelo Estado)? Mais razoável e 
lógico seria afirmar o contrário, ou seja, que o processo estatal seria um meio alternativo de solução de 
litígios, quando a negociação, a mediação, a conciliação ou a arbitragem (para não alongar a lista) não 
puderem ser implementados. Esta percepção levou muitos a abandonarem uma perspectiva de feição bipolar 
(meio principal versus meio alternativo de solução de litígios), para dar ao tema outro enfoque. Não se trata 
apenas de questão linguística, muito menos de discussão de cunho acadêmico, mas, sim, do correto 
entendimento das técnicas de solução de controvérsias. Em vez de pensar em alternatividade – o que soa 
impróprio – melhor será tratar de meios adequados à solução de litígios. (...) Compreender que há meios 
mais ou menos adequados a determinados tipos de conflitos parece ser o caminho certo da implantação de 
um sistema multiportas, que permite àqueles que estão em conflito escolher, dentre uma gama tão variada 
quanto possível, o tipo de método mais adequado ao caso concreto. Portanto, o Brasil vive um instante 
importante, pois passamos dos meios alternativos de resolução de disputas para os meios adequados de 
solução de disputas. Preserva-se a sigla inglesa que ganhou foros de universalidade (ADR), mas muda-se 
radicalmente a sua concepção: ADR (‘Alternative Dispute Resolution’) passa a significar ‘Adequate Dispute 
Resolution’!” (“A Arbitragem como Meio Adequado de Resolução de Litígios”, Conciliação e Mediação: 
Estruturação da Política Judiciária Nacional, Ministro ANTONIO CEZAR PELUSO e MORGANA DE ALMEIDA 

RICHA (coord.), Rio de Janeiro, Forense, 2011, pp. 199/200. No mesmo sentido, manifestou-se o aludido 
autor na obra Arbitragem e Processo: Um Comentário à Lei nº 9.307/96, 3ª Edição, São Paulo: Atlas, 2009, 
pp. 32/33).  
Registre-se, por oportuno, que também PAULA COSTA E SILVA  entende ser a aludida expressão mais acertada, 
aduzindo que “(...) a arbitragem, mais do que um meio alternativo é o meio adequado à solução dos litígios 
que a ela acedem. (...) a relação de alternatividade inverte-se na sua formulação: é sistema judicial que 
funciona como meio alternativo, de existência necessária, relativamente à arbitragem.” (“O acesso ao sistema 
judicial e os meios alternativos de resolução de controvérsias: alternatividade efectiva e 
complementariedade”, Revista de Processo, ano 33, nº 158,  Editora Revista dos Tribunais, abr./2008, p. 
106). 
Ainda com referência à expressão “meios alternativos de composição”, RAFAEL FRANCISCO ALVES entende 
que esta seria capaz de “induzir em erro, já que essa ‘alternatividade’ poderia levar a crer que tais meios 
compositivos seriam apenas subsidiários, a serem utilizados se e quando o processo judicial não funcionasse 
a contento, como se existisse uma relação de subordinação ou de dependência daqueles a este”. Assim, para o 
referido autor, melhor seria falar em “meios extrajudiciais de composição, ao lado do processo judicial”. 
Estratégias na escolha e na utilização de meios de composição de conflitos empresariais, p. 3, material 
elaborado para utilização nos cursos do GVlaw, não publicado. 
A seu turno, SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA fala em “meios propícios a soluções de conflitos” (“A 
arbitragem no sistema jurídico brasileiro”, Revista de Arbitragem e Mediação, ano 8, vol. 31, Editora Revista 
dos Tribunais, out.-dez./2011, p. 286). 
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para serem os julgadores e que tende a proteger a confidencialidade do contrato objeto da 

contenda2.  

 

Com efeito, a solução de controvérsias pela arbitragem se dará por meio de 

uma ou mais pessoas a quem as partes outorgarão poderes mediante convenção privada – 

no presente trabalho, a todo tempo, referida como “convenção arbitral” ou “convenção de 

arbitragem” –, em regra, sem intervenção judicial. As decisões deste(s) terceiro(s) – aqui 

aludidos, respectivamente, como “árbitro” ou “tribunal arbitral” –, livremente eleito(s) 

pelas partes, obrigam aqueles que decidiram submeter sua contenda à arbitragem3.  

 

Trata-se de método privado de solução de conflitos de direitos patrimoniais 

disponíveis4, regido, dentre outros princípios, pela autonomia da vontade das partes5 que o 

elegeram como meio adequado para dirimir sua demanda. 

 

Outra característica marcante reside no fato de que a arbitragem constitui 

verdadeiro sistema, regido por normas, fundamentos e procedimento próprios6.  

 

                                                 
2 Tais características são ressaltadas pela autora portuguesa acima referida. Confira-se: “(...) a conflitualidade 
altamente especializada ou que deve ser mantida sob sigilo tende igualmente a ser subtraída ao sistema 
formal de justiça. Neste caso, a arbitragem, com as suas vantagens (confidencialidade, possibilidade de 
escolha do decisor, possibilidade de postergação de regras substanciais de direito estrito) é o meio 
escolhido.” (PAULA COSTA E SILVA , Op. cit., p. 106). 
Há, ainda, aqueles que insistem em atribuir a crescente submissão de litígios ao aludido método à crise do 
Poder Judiciário pátrio. A esse respeito (e também acerca da confidencialidade acima destacada), vale 
conferir a advertência de CARMONA: “A arbitragem não tem o condão de aliviar o acúmulo de trabalho de 
nosso Poder Judiciário. Não é verdade que a arbitragem seja um meio rápido, secreto e barato de resolver 
qualquer controvérsia: a arbitragem pode ser bastante demorada em causas complexes e que exijam produção 
de prova pericial; deixa de garantir segredo em todos os países que exigem a homologação do laudo arbitral 
ou em todas as hipóteses em que o laudo, condenatório, não é voluntariamente cumprido e tem de ser levado 
ao juiz togado para execução forçada; e por fim, o custo deste meio de solução de controvérsias pode ser 
igual ou superior ao do processo estatal (...). A arbitragem tende a uma finalidade bastante específica: 
resolver problemas decorrentes do comércio, especialmente do comércio internacional, onde há necessidade 
de conhecimentos específicos tanto de direito internacional e comercial (...).” (“Arbitragem e Jurisdição”, 
Revista de Processo, ano 15, nº 58, abr.-jun./1990, p. 39). 
3 Nessa linha, a definição do aludido instituto por CARMONA (Arbitragem e Processo, p. 31).  
4 A questão deverá ser arbitrável, conforme os requisitos de arbitrabilidade do art. 1º da Lei nº 9.307/96, ou 
seja, o litígio deve ser relativo a direitos patrimoniais e disponíveis. 
5 Cuja origem, anote-se, está relacionada com a ideia de pacta sunt servanda (EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE (Processo Arbitral e Sistema, São Paulo: Editora Atlas, p. 97).  
A respeito do aludido princípio, JOSÉ MARIA ROSSANI GARCEZ assevera que se está diante de “(...) um 
sistema flexivelmente avançado, em que a mesma [a Lei de Arbitragem] privilegiou a autonomia da vontade 
das partes na escolha das normas ou leis de regência como princípio basilar da arbitragem (...).”(“Escolha da 
lei substantiva da arbitragem”, Revista de Arbitragem e Mediação, ano 2, nº 4, Editora Revista dos Tribunais, 
jan.-mar./2005, p. 50). 
6 Parte-se, nesse estudo, da visão da arbitragem como sistema, consoante defende PARENTE (Op. cit.). 



 

3 
 

Ao escolherem esse sistema para o processamento e julgamento de seu 

conflito, as partes claramente almejam uma estrutura diversa daquela oferecida pelo Poder 

Judiciário.  

 

Tencionam, como ressalta CARMONA, submeter-se a um “método diferente 

de julgar, mais arejado, mais técnico, menos burocrático” e, em advertência extremamente 

importante para este estudo, completa o aludido autor que “diferente não quer dizer oposto, 

não significa avesso. Arbitragem e processo (estatal) não se repelem. Completam-se, 

amoldam-se, amalgamam-se. Mas são diferentes.”7  

 

De fato, há situações em que a eleição da arbitragem como meio de solução 

adequado de conflitos possibilitará – ou, em algumas hipóteses, tornará imprescindível8 – a 

atuação do Poder Judiciário ao longo das fases pré, durante e pós processo arbitral9. 

Justamente aí reside a inter-relação entre o processo arbitral e o processo judicial, da qual 

se ocupa a presente dissertação. 

 

A análise dessa relação entre juízes togados e árbitros nessas diferentes 

fases – que, como veremos, já assumiu nítido e indesejável caráter de controle em alguns 

                                                 
7 Referido autor também partilha da visão do instituto em tela como um sistema. Veja-se: “Sistema – e peço 
perdão pela simplificação rasteira – é uma reunião ou combinação orgânica de proposições, princípios e 
métodos coordenados de molde a formarem um todo científico ou um corpo de doutrina, tudo voltado à 
produção de um certo resultado. Se assim é, não vejo problema algum em reconhecer que a arbitragem 
constitui um verdadeiro sistema, com características próprias, a distinguir este método de solução de litígios 
de outros meios heterocompositivos de solução de controvérsias, como o processo ordinário estatal ou como 
os juizados especiais. (...) O reconhecimento de que a arbitragem forma um sistema, com métodos próprios e 
proposições específicas, justifica em grande parte seu sucesso recente no Brasil, muitas vezes atribuído – 
erroneamente – à grave crise do Poder Judiciário e ao descompasso de nosso processo estatal 
(envelhecimento do sistema processual fornecido pelo Estado). (...) os contendentes não escolhem a 
arbitragem para poder fugir deste horror, e sim porque querem um método diferente de julgar, mais arejado, 
mais técnico, menos burocrático. (...) Querem os contendentes outro método, outras proposições, outros 
princípios. Querem um outro sistema. A arbitragem, portanto, compõe uma estrutura diferente daquela 
oferecida pelo Estado para a solução de controvérsias. Diferente não quer dizer oposto, não significa avesso. 
Arbitragem e processo (estatal) não se repelem. Completam-se, amoldam-se, amalgamam-se. Mas são 
diferentes.” (“Em torno ao árbitro”, Revista de Arbitragem e Mediação, ano 8, vol. 28, Editora Revista dos 
Tribunais, jan.-mar./2011, pp. 48/49). 
8 Pode-se falar, como prefere, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA , em “relações necessárias” (“Das relações entre 
a Arbitragem e o Poder Judiciário”. Revista de Direito da APERJ, vol. XVIII. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
Juris, 2006, p. 3).  
9 A respeito da aludidas fases, vejam-se os dizeres de PEDRO A. BATISTA MARTINS e ISABEL M IRANDA : “(...) 
Neste particular, ressalte-se, o Poder Judiciário, antes e durante o procedimento de arbitragem, com este deve 
cooperar, podendo interferir, apenas, ao término da jurisdição arbitral, quando proferida decisão definitiva 
pelos árbitros. Queremos com isso dizer que a arbitragem completa três fases, a saber: pré-arbitral, arbitral e 
pós-arbitral.” (“A Cooperação do Poder Judiciário com a Arbitragem”, Revista Direito ao Ponto, nº 4, pp. 
13/15). 
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momentos, mas, felizmente, caminha cada vez mais norteada pela cooperação10 e 

independência entre ambos – suscita o debate de diversas questões de ordem prática, 

algumas ainda pouco exploradas pela doutrina e flutuantes na jurisprudência pátria. 

 

As principais dessas inter-relações serão abordadas no presente estudo, 

deixando-se, contudo, de esgotar a análise de todas elas na medida em que o tema é por 

demais amplo, sendo certo que muitas dessas inter-relações, por si só, dariam azo a uma 

dissertação. Pretendemos nos ocupar, sempre que possível, das principais questões de 

ordem prática advindas do tema eleito. 

 

Registre-se, por oportuno e para que não pairem dúvidas, que uma das 

premissas básicas de que parte o presente estudo reside no fato de que a arbitragem, 

enquanto mecanismo adequado e extrajudicial de solução de conflitos, não estará sujeita à 

intervenção indiscriminada do poder estatal.  

 

Ao contrário, ver-se-á que essa inter-relação entre os processos em comento 

é essencial à efetividade do processo arbitral, razão pela qual os adeptos da arbitragem 

como método adequado de solução de conflitos clamam pelo estabelecimento de harmonia 

nessas situações de convívio entre os sistemas arbitral e judicial. Isso se dará notadamente, 

pela cooperação entre ambos11 e pela adequada interpretação e aplicação da Lei nº 

9.307/1996 (“Lei de Arbitragem”) pelos juízes togados. 

 

Nesse panorama, parece-nos que o estudo das situações em que o Poder 

Judiciário será provocado a atuar justamente em virtude da eleição do processo arbitral 

pelas partes, seja antes, na constância ou até mesmo depois do término da arbitragem, não 

                                                 
10 Sobre o termo empregado, ADRIANA BELTRAME assevera o seguinte: “Entre os termos ‘assistência’ e 
‘cooperação’ verifica-se ser este último o mais apropriado. (...) o termo ‘assistência’ tem uma conotação de 
ajuda, de auxílio financeiro, como foi utilizado no âmbito das relação internacionais no período do pós-
guerra para socorrer aqueles Estados sensibilizados pela guerra. O termo ‘cooperação’, por outro lado, traz a 
conotação de colaboração, de trabalho em comum, mais apropriado para o presente contexto.” (“Cooperação 
jurídica internacional”, Revista de Processo, ano 33, nº 162, Editora Revista dos Tribunais, ago./2008, p. 
195). 
11 Nesse sentido, vejam-se os dizeres de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA : “(...) o processo arbitral, assim como 
o processo estatal, deve ser efetivo, capaz de atribuir ao titular do direito aquilo que ele tenha o direito de 
obter. E essa efetividade, ou seja, essa aptidão para obter resultados úteis depende da atuação, em alguns 
momentos, do Poder Judiciário. Já se afirmou, em nobre sede doutrinária, que deve haver uma convivência 
harmônica entre a arbitragem e o Poder Judiciário, sendo absolutamente correta a assertiva segundo a qual 
para que haja tal harmonia será necessário estabelecer-se uma relação de cooperação entre ambos os 
sistemas.” (“Das Relações entre a Arbitragem e o Poder Judiciário”, Revista Brasileira de Arbitragem, ano II, 
nº 6, abr.-jun./2005, p. 19). 
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só será bastante útil e atual, como de extrema relevância prática para a moderna ciência 

processual civil brasileira12.  

 

Presta-se o presente trabalho, em última análise, a estudar a inter-relação 

entre dois sistemas distintos e independentes, da qual, como se verá, decorrerão alguns 

“choques” que clamam por uma resposta. E assim o faremos aliando o estudo da teoria à 

análise de casos concretos, o que confere a esta dissertação inquestionável importância 

técnica. 

 

Delimitado o tema e esclarecida a metodologia envolvida, passemos a 

examinar as questões propostas. 

                                                 
12 Nessa esteira, LUIS FERNANDO GUERRERO assevera que “(...) a larga utilização da arbitragem gera 
situações que devem ser solucionadas pela doutrina e pela jurisprudência. Nesse aspecto, são diversas as 
dúvidas sobre o tratamento das medidas de urgência em casos que contenham convenção de arbitragem, 
ações de anulação, execução de sentenças arbitrais, etc. A interação entre a arbitragem e o Judiciário tornou-
se, como se vê, ponto altamente em voga e de importância fundamental. A correta compreensão das relações 
entre a jurisdição dos árbitros e a jurisdição estatal não só é questão de interessante investigação do ponto de 
vista doutrinário e acadêmico, mas de reflexos práticos importantíssimos (...).” (“Árbitros, juízes e conflitos 
de competência”, Arbitragem Nacional e Internacional, ANA LUIZA BACCARAT DA MOTTA PINTO e KARIN 

HLAVNICKA SKITNEVSKY (coord.), Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 77) 
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2 

A INTER-RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO ARBITRAL E O 

PROCESSO JUDICIAL 

 

2.1. A regulamentação da arbitragem no direito pátrio: análise da intervenção do Poder Judiciário ao longo 

dos anos - 2.2. O caráter jurisdicional da atividade do árbitro - 2.3. O princípio da kompetenz-kompetenz 

 

2.1. A regulamentação da arbitragem no direito pátrio: análise da intervenção do 

Poder Judiciário ao longo dos anos 

 

O instituto da arbitragem enquanto método adequado de solução de litígios 

não é recente. Sua regulamentação, no direito brasileiro, vem desde o tempo das 

Ordenações do Reino, sendo possível verificar, ao longo dos anos, uma maior ou menor 

intervenção estatal em seu funcionamento. 

 

Consoante se extrai da leitura das Ordenações Filipinas, datadas de 1603, as 

partes deveriam se submeter à sentença proferida pelos “juízes árbitros”, considerada 

“firme e valiosa”, comprometendo-se a não recorrer de sua determinação.  

 

O mesmo dispositivo, contudo, possibilitava ao vencido a apresentação de 

apelo aos árbitros “superiores” e, ainda, na hipótese de não lograr êxito junto aos árbitros, 

aos “juízes ordinários”, condicionado ao pagamento de uma “pena” ao vencedor, no caso 

de desprovimento da apelação, pois “prometeu não vir contra a sentença e injustamente 

dela apelou”13. 

 

Urge anotar que, antes mesmo de vigorarem as referidas Ordenações 

Filipinas, as Ordenações Afonsinas, vigentes à época do descobrimento de nosso país, e as 

                                                 
13 Veja-se o teor da disposição em comento, extraída do Livro III, Título XVI, das referidas Ordenações 
Filipinas: “Dos Juizes arbitros. Posto que as partes compromettam em algum Juiz, ou Juizes Arbitros, e se 
obriguem no compromisso star por sua determinação e sentença, e que della não possam appellar, nem 
aggravar, e o que o contrario fizer pague a outra parte certa pena, e ainda que no compromisso se diga, que 
paga a pena, ou não paga, fique sempre a sentença dos árbitros firme e valiosa; poderá a parte, que se sentir 
aggravada, sem embargo de tudo isto, appellar de sua sentença para os superiores, sem pagar a dita pena; e se 
os arbitros lhe denegarem a appellação, façam-lha dar os Juizes ordinarios. Porém, se os Juizes da appellação 
confirmarem a sentença dos arbitros, de que for appellado, pagará o appellante ao vencedor a pena conteúda 
no compromisso, que não se póde escusar de a pagar, pois prometteu não vir contra a sentença, e he achado 
que injustamente della appellou”. 
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Ordenações Manuelinas, que as sucederam em 1521, previam disposição semelhante à 

supra referida, regulando nitidamente a arbitragem e possibilitando recurso aos “juízes 

ordinários”, mediante o pagamento da pena supra descrita.  

 

Tais regramentos, contudo, ao contrário das Ordenações Filipinas, falavam 

em “juízes alvidros”, e não em “juízes arbitros”14. 

 

Durante o período colonial, destarte, as partes estavam autorizadas a 

convencionar a irrecorribilidade da decisão emanada do árbitro, a qual dispensava a 

homologação judicial para adquirir força executória15, mas lhes era facultada a 

possibilidade de recorrer de tal decisão, arcando com o pagamento de uma pena na 

hipótese de insucesso. 

 

Tal situação foi alterada pela Constituição Política do Império de 1824 que, 

em seu artigo 16016, previa que a sentença dos árbitros seria executada sem recurso, se 

assim convencionassem as partes.  

 

Ao contrário dos regramentos anteriores, a aludida Carta Magna não 

autorizava à parte vencida romper a convenção de irrecorribilidade mediante o pagamento 

de uma pena à parte vencedora.  

 

Destaque-se que, seguindo a terminologia empregada nas Ordenações 

Filipinas, a aludida Constituição de 1824 falava em “juízes árbitros”, aproximando os 

árbitros dos chamados “juízes de direito” de tal forma que o aludido dispositivo encontra-

se inserto em um capítulo intitulado “Dos Juizes, e Tribunaes de Justiça”. Dessa feita, a 

doutrina atribui à referida Constituição a atribuição de caráter jurisdicional à arbitragem17. 

                                                 
14 As disposições referidas encontram-se no Livro III, Título CXIII, das Ordenações Afonsinas, e no Livro 
III, Título LXXXI, das Ordenações Manuelinas. 
15 Nesse sentido, é também o relato de LUIZ FELIPE AZEVEDO GOMES. “A intervenção do Estado na 
arbitragem”, Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS, nº 69, ano XXIV, Porto 
Alegre, março/1997. 
16 Verbis: “Art. 160. Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes nomear Juizes 
Arbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes”. 
17 A esse respeito, RICARDO RANZOLIN  anota que “a Constituição de 1824 veio a alterar a sistemática das 
Ordenações Filipinas, conferindo jurisdicionalização à arbitragem, de modo que o processo e as decisões 
arbitrais não mereceriam tratamento distinto do processo e das decisões judiciais estatais propriamente ditas. 
Em perspectiva histórica, talvez seja melhor dizer que a investidura do juiz ou do árbitro não ensejava 
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Nos idos de 1850, com o advento do Código Comercial, a arbitragem, ainda 

desvinculada do controle judicial à luz da já referida Constituição do Império, passou a ser 

obrigatória para resolver litígios oriundos de contratos de locação mercantil e questões 

societárias controvertidas, à luz do disposto nos artigos 245 e 29418, revogados pela Lei nº 

1.350/1866, que manteve, todavia, o juízo arbitral voluntário. 

 

Nos primórdios da República, com a Constituição de 1891, se deu a 

repartição das competências para legislar sobre matéria processual entre os Estados da 

federação. A arbitragem, seguindo o cenário legislativo até então delineado, foi prevista 

em diversos códigos estaduais de processo19. 

 

Já em 1916, com o advento do Código Civil, a arbitragem veio a ser 

novamente regulamentada por lei federal. A aludida Codificação possibilitava que as 

partes, mediante compromisso escrito20, confiassem à arbitragem a solução de pendências 

judiciais ou extrajudiciais, inserindo, no entanto, uma exigência em desprestígio ao 

referido instituto: a exigência de homologação judicial da decisão arbitral21. 

 

Nesse mesmo sentido, caminhou o Código de Processo Civil de 193922, o 

qual, além de prever a homologação da decisão arbitral como requisito prévio à sua 

execução23, ampliou a ingerência judicial consideravelmente, ao incluir como causa de 

                                                                                                                                                    
diferença de natureza jurídica entre um e outro método de solução de litígios” (Controle Judicial da 
Arbitragem, Rio de Janeiro: GZ Editora, 2011, p. 220).  
No mesmo sentido: TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ. Arbitragem: conceito e pressupostos de validade de acordo 
com a Lei nº 9.307/96, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 21. 
18 Confira-se o exato teor dos dispositivos da referida Lei nº 556/1850: “Art. 245. Todas as questões que 
resultarem de contratos de locação mercantil serão decididas em juízo arbitral”; e “Art. 294. Todas as 
questões sociais que se suscitarem entre sócios durante a existência de sociedade ou companhia, sua 
liquidação ou partilha, serão decididas em juízo arbitral”. 
19 A saber, nos Códigos de Processo Civil e Comercial do Distrito Federal e dos Estados da Bahia, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São 
Paulo, Santa Catarina e Sergipe (vide RANZOLIN . Op. cit., p. 23). 
20 Anote-se, por oportuno, que tal Codificação simplesmente ignorava a cláusula compromissória. Tanto 
assim que o Capítulo X era denominado, exclusivamente, “Do Compromisso”. 
21 Verbis: “Art. 1.045. A sentença arbitral só se executará, depois de homologada, salvo se for proferida por 
juiz de primeira ou segunda instância, como arbitro nomeado pelas partes”. 
22 Nesse momento, por força do art. 5º, XIX, da Constituição de 1934, que firmou a competência privativa da 
União para legislar sobre matéria processual, foi novamente unificado o tratamento dado à arbitragem, até 
então dividido entre os Estados da federação. 
23 Vejam-se, respectivamente, o que ditam os artigos 1.041 e 1.042 do aludido Código de Processo Civil: “A 
execução da sentença arbitral dependerá de homologação; e Será competente para a homologação do laudo 
arbitral o juiz a que, origináriamente, competir o julgamento da causa”.  
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nulidade do laudo arbitral, dentre outras, a infringência a direito expresso, hipótese em que 

possibilitava ao juiz togado proceder à anulação e, ainda, dizer o direito no lugar dos 

árbitros24. 

 

A seu turno, o Código de Processo Civil vigente, promulgado em 1973, 

manteve a necessidade de prévia homologação da decisão dos árbitros25, à qual a aludida 

Codificação se refere como “laudo” – a nosso ver, justamente com o intuito de evitar 

equiparações ao pronunciamento judicial –, atenuando, contudo, a intervenção do Poder 

Judiciário, na medida em que retira do rol de causas de anulação do laudo a suposta 

infringência de direito expresso, que, como mencionado acima, possibilitava a sua 

substituição por decisão judicial. Voltou a ser resguardada, destarte, a competência dos 

árbitros de julgar o mérito e ditar o direito aplicável à controvérsia. 

 

Foi assim que, na contramão de outros países que vinham abolindo ou 

mitigando a exigência de homologação de laudos arbitrais – a saber, Bélgica (1972), 

França (1980), Itália (1983), Portugal (1986) e Espanha (1988) – o legislador brasileiro 

tornou indispensável a interferência do Poder Judiciário na arbitragem, emperrando e 

desprestigiando a utilização do referido mecanismo de solução de contendas26.  

 

Alguns anos depois, contudo, o próprio governo federal percebeu o atraso 

da legislação pátria – atraso que, como se extrai da narrativa histórica do regramento da 

arbitragem acima traçada, não se constatava sequer nos tempos mais remotos. 

 

                                                 
24 Confiram-se os dispositivos pertinentes: “Art. 1.045. Será nula a decisão arbitral: (...) IV – quando 
infringente de direito expresso, salvo si, autorizado no compromisso, o julgamento tiver sido por equidade. 
Art. 1.046. Caberá recurso de apelação da sentença que homologar, ou não, a decisão arbitral. Parágrafo 
único. Si o Tribunal anular o laudo mandará que os árbitros julguem novamente a questão, salvo si negada a 
homologação, com fundamento: (...) no n. IV, caso em que o Tribunal aplicará o direito à espécie”.  
25 A Seção IV do Capítulo XIV cuidava justamente “da homologação do laudo”, dispondo o artigo 1.098 ser 
“competente para a homologação do laudo arbitral o juiz que originalmente tocar o julgamento da causa”. 
26 Nesse sentido, vide CARMONA (Op. cit., p. 5). O aludido autor destaca que “evidentemente, as partes, ao 
optarem pela solução arbitral, querem evitar toda e qualquer interferência do Poder Judiciário, mesmo que a 
posteriori. A necessidade de apresentar-se o laudo ao juiz togado para o exequatur retirava várias das 
vantagens do instituto: o segredo, que costuma cercar a arbitragem, desparecia; o custo, que as partes querem 
ver reduzido, sofria acréscimo considerável; e, por fim, a celeridade, que deve caracterizar a arbitragem, 
ficava prejudicada, já que a morosidade do procedimento homologatório (sujeita que estava a sentença de 
primeiro grau ao recurso de apelação, aliado à possibilidade de recurso especial junto ao Superior Tribunal de 
Justiça, interponível sob a alegação de violação ao Código de Processo Civil) faria perdurar a demanda por 
alguns anos”. 
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Dessa feita, em 1981, surgiu o primeiro anteprojeto de lei sobre arbitragem, 

elaborado pelo extinto Ministério da Desburocratização, visando ao fortalecimento do 

instituto e à retirada da necessidade de homologação judicial do laudo, que seria, então, 

alçado à condição de título executivo extrajudicial. 

 

Como assevera CARMONA, o aludido anteprojeto carecia de precisão técnica 

em alguns pontos – nada que não poderia ter sido aperfeiçoado mediante sugestões 

remetidas ao Ministério – e acabou, nas palavras do autor, esquecido em Brasília, tendo 

sido simplesmente abandonado27.  

 

O mesmo sucedeu com o anteprojeto de lei datado de 1986, publicado no 

ano seguinte (Portaria 76/87 do Ministério da Justiça), que também pretendia afastar a 

ingerência do Poder Judiciário na arbitragem e equiparava o laudo ao título executivo 

extrajudicial. Tal anteprojeto igualmente continha defeitos técnicos – dentre eles, a 

confusão entre “arbitragem” e “arbitramento” – tendo sido arquivado, a despeito da 

possibilidade de reparar os equívocos mediante sugestões pertinentes e amplo debate28. 

 

No ano seguinte, por meio da Portaria 298-A, o Ministério do Estado da 

Justiça apresentou um novo – na realidade, o último de iniciativa governamental – 

anteprojeto de lei sobre a arbitragem.  

 

Por meio dele, seriam insertos alguns dispositivos no próprio Código de 

Processo Civil, com o suposto condão de viabilizar o instituto em questão, sem, contudo, 

solucionar o problema da necessidade de homologação do laudo arbitral e, para piorar, 

possibilitando a interposição de recurso do laudo arbitral ao Tribunal de Justiça local.  

 

A interferência do Poder Judiciário seria, assim, plena. Mas, na linha dos 

anteprojetos de lei que o sucederam, este foi igualmente arquivado. 

 
                                                 
27 Confiram-se os dizeres do citado autor: “Apesar de cuidadoso em alguns pontos, o anteprojeto deixava a 
desejar quanto à precisão técnica, sendo certo que as sugestões remetidas ao Ministério para o seu 
aperfeiçoamento poderiam ter preenchido algumas lacunas e aparado as arestas notadas. Infelizmente, o 
trabalho acabou esquecido em Brasília e foi simplesmente abandonado” (Op. cit., p. 6).  
28 A respeito do anteprojeto de lei em questão e depois de abordar os equívocos nele presentes, CARMONA 
afirma que se “tivesse sido objeto de discussão ampla, com a participação ativa da sociedade e dos setores 
técnicos interessados, bem como da comunidade científica, certamente poderiam ter sido supridas as falhas 
apontadas” (Op. cit., p. 7).  
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Diante desse desanimador cenário, os estudiosos da arbitragem decidiram 

adotar uma iniciativa, conhecida como “Operação Arbiter”, que partiu do Instituto Liberal 

de Pernambuco, ao cabo do ano de 1991.  

 

Com o apoio da comunidade jurídica em peso e de representantes de 

entidades interessadas no fortalecimento da arbitragem29, foi constituída uma Comissão, 

composta por CARLOS ALBERTO CARMONA, PEDRO ANTONIO BATISTA MARTINS e SELMA 

MARIA FERREIRA LEMES, para apresentação de um anteprojeto de lei de arbitragem. 

 

Para concluir o trabalho que lhe foi confiado, a Comissão em questão 

buscou subsídio na legislação espanhola à época vigente, na Lei Modelo sobre a 

Arbitragem Comercial da Uncitral, na Convenção de Nova Iorque e na Convenção do 

Panamá. Levou em consideração, ainda, no que eram pertinentes, os anteprojetos 

anteriormente apresentados e contou com o auxílio prestado por meio de sugestões. 

 

Com pequenas alterações, o anteprojeto em tela, submetido à apreciação do 

Poder Legislativo em junho de 1992, foi aprovado, tendo sido sancionada a Lei de 

Arbitragem em setembro de 1996.  

 

Pode-se afirmar, com tranquilidade, que, com o advento da Lei nº 

9.307/1996 (neste trabalho referida como “Lei de Arbitragem”), foram extirpados os 

obstáculos à utilização da arbitragem como método efetivo de solução de litígios.  

 

Com a referida lei, portanto, cessou a intervenção inadequada e indesejável 

do Poder Judiciário na atividade privativa do árbitro, que até então se via submetida a 

verdadeiro controle judicial, para possibilitar que entre árbitros e juízes togados prevaleça 

uma relação cooperativa e intervencional somente dentro de situações extremamente 

necessárias.  

                                                 
29 CARMONA narra que a “Operação Arbiter” contou com o aceite do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, de professores das Faculdades de Direito da Universidade de São Paulo e Cândido Mendes, de 
representantes de grandes escritórios de advocacia de São Paulo e do Rio de Janeiro, da Associação 
Comercial de São Paulo, da Associação dos Advogados de Empresa de Pernambuco, da FIESP, do Instituto 
Brasileiro de Direito Processual, dentre outros (Op. cit., p. 9). 
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A sentença arbitral foi definitivamente equiparada à sentença judicial, 

dispensando-se o crivo do juiz estatal para produzir seus regulares efeitos30.  

 

Sendo assim, no atual cenário legislativo, é possível afirmar a 

independência que rege a relação entre árbitros e juízes31. 

 

No entanto, como já referido no início do presente estudo, há situações em 

que a eleição da arbitragem como meio de solução de conflitos possibilitará – ou, em 

algumas hipóteses, tornará imprescindível – a atuação do Poder Judiciário ao longo das já 

aludidas fases pré, durante e pós arbitragem, marcada, sempre, pela mínima intervenção 

deste último32. 

 

2.2. O caráter jurisdicional da atividade do árbitro 

 

Como se verá, a existência de caráter jurisdicional na arbitragem é extraída 

da lei, da doutrina (que muito já esclareceu sobre o tema) e, até mesmo, da jurisprudência. 

 

JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR é um dos muitos autores que reconhece a 

jurisdição arbitral, mas, no seu entender, o árbitro não teria “jurisdição ancorada em 

                                                 
30 Nesse sentido, veja-se a redação do artigo 31 da Lei de Arbitragem, pelo qual “a sentença arbitral produz, 
entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, 
sendo condenatória, constitui título executivo”. Anote-se que o próprio Código de Processo Civil, em 
consonância com a disposição em comento, veio a ser alterado para incluir no rol de títulos executivos 
judiciais a sentença arbitral (artigo 475-N, IV). 
ARNOLDO WALD , atento a tais conquistas, atribui ao advento da Lei de Arbitragem o início do “século da 
arbitragem (“Os meios judiciais do controle da sentença arbitral”. Revista de Arbitragem e Mediação, Editora 
Revista dos Tribunais, ano 1, janeiro-abril/2004, p. 41). 
31 No ponto, CARMONA chama atenção para o fato de que “(...) O legislador imaginou que a aproximação do 
juiz e do árbitro emprestaria (como de fato emprestou!) maior força à arbitragem; o mesmo pode ser dito da 
equiparação das sentenças estatais e arbitrais.” (“Em torno ao árbitro”, Revista de Arbitragem e Mediação, 
ano 8, vol. 28, Editora Revista dos Tribunais, jan.-mar./2011, p. 51). 
LUIZ FELIPE AZEVEDO GOMES registra, ainda, que “(...) a lei nova, diminuindo a intromissão do Estado no 
juízo arbitral e tornando mais ágil seu funcionamento, propiciará sua melhor aceitação entre litigantes 
estrangeiros e poderá servir, também, para incrementar negócios entre empresas dos países do Mercosul, que 
ainda não conta com um tribunal supranacional.” (“A intervenção do Estado na arbitragem”, Revista da 
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, ano XXIV, nº 69, mar./1997, p. 374). 
32 Acerca da relação de cooperação entre juízes e árbitros, ALAN REDFERN e MARTIN HUNTER consignam o 
seguinte: “Arbitral tribunals have no sovereign powers equivalent to those of the state, to enforce their 
awards; nor do they always have adequate powers to ensure the proper and efficient conduct of arbitral 
proceedings. For this reason, it has long been recognized that effectiveness of the arbitral process is 
dependent upon a certain level of co-operation, sometimes described as a ‘partnership’ between arbitration 
and law courts” (Law and practice of international commercial arbitration. London: Sweet & Maxwell, 
1996, p. 26). 
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imperium, ou seja, aquela representada pelo poder de dizer, ordenar e fazer exercer 

compulsoriamente o direito afirmado”33.  

 

CARMONA, outro notório defensor do caráter jurisdicional da atividade do 

árbitro34, diverge, contudo, desta afirmação feita por FIGUEIRA JÚNIOR, por entender que, 

na realidade, o que se constata é a falta de “competência funcional” do árbitro para 

executar suas próprias decisões35.  

 

Caminhando nessa mesma direção, em defesa da jurisdicionalidade da 

função exercida pelo árbitro, estão ainda ARNOLDO WALD
36, J. E. CARREIRA ALVIM

37, 

                                                 
33 Confira-se o que diz o referido autor acerca da jurisdicionalidade da arbitragem: “(...) podemos afirmar 
categoricamente que o juízo arbitral instituído pela Lei 9.307/96 apresenta natureza jurisdicional” 
(Arbitragem, Jurisdição e Execução: Análise crítica da Lei 9.307, de 23.09.1996, 2ª edição, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1999, pp. 156/157). 
34 O aludido autor, que muito antes do advento da Lei de Arbitragem, já reconhecia e ressaltava a 
jurisdicionalidade da arbitragem (“Arbitragem e Jurisdição”, Revista de Processo, ano 15, nº 58, abr.-
jun./1990, p. 38), aduz o seguinte: “O art. 31 determina que a decisão final dos árbitros produzirá os mesmos 
efeitos da sentença estatal, constituindo a sentença condenatória título executivo que, embora não oriundo do 
Poder Judiciário, assume a categoria de judicial. O legislador optou, assim, por adotar a tese da 
jurisdicionalidade da arbitragem, pondo termo à atividade homologatória do juiz estatal, fator de 
emperramento da arbitragem. Certamente continuarão a surgir críticas, especialmente de processualistas 
ortodoxos que não conseguem ver atividade processual – e muito menos jurisdicional – fora do âmbito da 
tutela estatal estrita. Para rebater tal ideia tacanha de jurisdição, não há lição mais concisa e direta que a de 
Giovanni Verde: ‘[A] experiência tumultuosa destes últimos quarenta anos nos demonstra que a imagem do 
Estado onipotente e centralizador é um mito, que não pode (e talvez não mereça) ser cultivado. Deste mito 
faz parte a ideia que a justiça deva ser administrada em via exclusiva pelos seus juízes’. Diante desta 
constatação, a lei dispôs que a sentença arbitral não precisa mais passar pelo controle prévio dos órgãos do 
Estado para receber a oficialização que lhe era outorgada pela sentença de homologação. Não quer isso dizer, 
no entanto, que não seja possível questionar em juízo a validade e eficácia da sentença arbitral: para este fim, 
estabeleceu-se o procedimento do art. 33”. Diante de tais considerações, CARMONA arremata expondo que “O 
conceito de jurisdição, em crise já há muitos anos, deve receber novo enfoque, para que se possa adequar a 
técnica à realidade. É bem verdade que muitos estudiosos ainda continuam a debater a natureza jurídica da 
arbitragem, uns seguindo as velhas lições de Chiovenda para sustentar a ideia contratualista do instituto, 
outros preferindo seguir ideias mais modernas, defendendo a ampliação do conceito de jurisdição, de forma a 
encampar também a atividade dos árbitros; outros, por fim, tentam conciliar as duas outras correntes. A 
verdade, porém, é que o debate adquiriu um colorido excessivamente acadêmico e, pior, pouco prático, de 
sorte que não parece útil continuar a alimentar a celeuma.  Não há tratado, manual, tese ou monografia – 
refiro-me agora à bibliografia nacional produzida nestes onze anos de vigência da Lei de Arbitragem – que 
não tenha desafiado o assunto, explorando o filão que já se esgotara nas duas últimas décadas do século XX. 
O fato que ninguém nega é que a arbitragem, embora tenha origem contratual, desenvolve-se com a garantia 
do devido processo e termina com ato que tende a assumir a mesma função da sentença judicial. Sirva, pois, 
esta evidência para mostrar que a escolha do legislador brasileiro certamente foi além das previsões de 
muitos ordenamentos estrangeiros mais evoluídos que o nosso no trato do tema, trazendo como resultado 
final o desejável robustecimento da arbitragem” (Arbitragem e Processo, pp. 26/27). 
35 “Arbitragem e Jurisdição”, Revista de Processo, nº 58, abril/junho 1990, p. 38. 
36 ARNOLDO WALD , “Algumas Considerações a respeito da Cláusula Compromissória firmada pelos Estados 
nas suas Relações Internacionais”, Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, n.º 
18, p. 295. 
37 JOSÉ EDUARDO CARREIRA ALVIM , Tratado Geral da Arbitragem, Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, pp. 
58/68. 
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ATHOS GUSMÃO CARNEIRO
38, PEDRO A. BATISTA MARTINS

39, CARLOS ALBERTO SALLES
40, 

MARCOS ANDRÉ FRANCO MONTORO
41, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY
42, SERGIO BERMUDES

43, dentre outros autores de renome. 

 

Tais autores se apoiam na própria Lei de Arbitragem para defender o caráter 

jurisdicional do instituto. Com efeito, são diversos os dispositivos da aludida legislação 

que atribuem ao referido método de solução de conflitos caráter jurisdicional, a exemplo 

dos artigos 8º, 18 e 3144. 

 

Não por outra razão, depreende-se que é esse, também, o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, a partir da análise de julgado, prolatado pelo Ministro 

SEPÚLVEDA PERTENCE, no qual restou reconhecida a “completa assimilação, no direito 

interno, da decisão arbitral à sentença judicial, pela nova Lei de Arbitragem”, “sendo 

válida a equiparação legal, no plano interno, da sentença arbitral à judiciária”45.  

 

Extrai-se do aludido julgado que a utilização da arbitragem, ao invés de 

reduzir, amplia o espectro do acesso à justiça, finalidade precípua da jurisdição. 

 

                                                 
38 ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, “Arbitragem: cláusula compromissória: cognição e ‘imperium’: medidas 
cautelares e antecipatórias: ‘civil law’ e ‘common law’: incompetência da justiça estatal”, Revista Brasileira 
de Arbitragem, Porto Alegre, vol. I, nº 3, jul./set. 2004, p. 46. 
39 PEDRO ANTÔNIO BATISTA MARTINS, Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem, Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2008, p. 218. 
40 CARLOS ALBERTO SALLES, “Mecanismos alternativos de solução de controvérsias, Processo e 
Constituição: Estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, orgs. FUX, Luiz; NERY 
JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 
784. 
41 MARCOS ANDRÉ FRANCO MONTORO, Flexibilidade do procedimento arbitral, Tese de doutorado 
apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 20. 
42 NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. Código de Processo Civil Comentado, 9ª Edição, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.169. 
43 SERGIO BERMUDES, “Juízo Arbitral e Juízo Comum: Solução de Conflitos”, Arbitragem Doméstica e 
Internacional, Estudos em Homenagem ao Prof. Theóphilo de Azeredo Santos, Rio de Janeiro: Editora 
Forense, p. 378. 
44 Verbis: “Art. 8º. A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de 
tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 
Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da 
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 
compromissória”; “Art. 18. 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”; e “Art. 31. A sentença arbitral produz os mesmos efeitos 
da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo 
judicial”.  
45 STF – Tribunal Pleno, Ag. Reg. na Sentença Estrangeira nº 5.206, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 
30.04.2004. 
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Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, mediante decisão da lavra 

do ALDIR PASSARINHO JUNIOR, já teve a oportunidade de reconhecer expressamente a 

jurisdição arbitral46. 

 

Feitas essas considerações, entendemos ser inconteste o caráter jurisdicional 

da arbitragem, sem que isso represente qualquer afronta ao princípio do juiz natural47, 

sendo tal premissa de suma importância para os capítulos que se seguem. 

 

2.3. O princípio da kompetenz-kompetenz 

 

A partir da premissa acima, de que a atividade do árbitro é jurisdicional, 

algumas questões práticas serão suscitadas no presente trabalho e, sem antecipá-las, 

esclarecemos que lançaremos mão do princípio em comento para solucioná-las. 

 

O princípio basilar da competência-competência (kompetenz-kompetenz), 

inserto no parágrafo único do artigo 8º da Lei de Arbitragem, determina que cabe 

exclusivamente ao árbitro decidir sobre sua jurisdição48.  

                                                 
46  STJ – 2ª Seção, CC 111.230, Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 02.08.2010.  
Anote-se que o aludido conflito de competência foi redistribuído, em maio de 2011, à Ministra NANCY 

ANDRIGHI. Iniciado o julgamento, a Ministra relatora votou pelo conhecimento do conflito e pela concessão 
da liminar para suspender ação cautelar de arrolamento de bens, no que foi acompanhada, até o momento, 
pelos Ministros LUIS FELIPE SALOMÃO  e PAULO DE TARSO SANSEVERINO. A Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI  votou pelo não conhecimento do conflito, dando azo a pedido de vista pelo Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA (com quem os autos encontram-se conclusos, desde 30.11.2012, conforme última consulta 
ao site http://www.stj.jus.br, em 20.01.2013). 
47 A esse respeito, FIGUEIRA JÚNIOR assevera o quanto segue: “(...) Há de se ressaltar que a arbitragem como 
jurisdição privada opcional decorre da manifestação livre de vontade das partes contratantes, do que advém a 
sua natureza contratual jurisdicionalizante, sendo o compromisso arbitral ‘... um negócio jurídico de direito 
material, significativo de uma renúncia à atividade jurisdicional do Estado’. Regem-se os contratos pelo 
princípio da autonomia da vontade das partes, razão porque a elas deve ser reservada a alternativa sobre a 
opção ou não pela jurisdição estatal para a solução de seus conflitos ou para a revisão sobre o mérito da 
decisão arbitral. Ademais, nunca se questionou a constitucionalidade das transações, não havendo diferença 
ontológica entre a opção pela jurisdição privada e  a disposição de bens ou direitos de natureza privada de 
forma direta ou através de outorga a terceiros. Em outros termos, se o jurisdicionado pode dispor de seus 
bens particulares, nada obsta que possa o menos, isto é, dispor das respectivas formas de tutelas. (...) o novo 
sistema normativo da arbitragem não excluiu do Poder Judiciário a apreciação da decisão arbitral (desde que 
ocorridas determinadas circunstâncias), bem como não impõe de forma absoluta aos jurisdicionados a 
instituição desse juízo. Estamos diante de uma opção concedida pelo sistema normativo vigente e, portanto, 
de faculdade concedida às partes litigantes para buscarem essa forma alternativa de solução dos seus 
conflitos.” (Arbitragem, Jurisdição e Execução: análise crítica da Lei  9.307, de 23.09.1996, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1999, 2ª edição, pp. 159/160).   
48 Anote-se que o aludido princípio vem do direito alemão e, consoante esclarece RODRIGO GARCIA DA 

FONSECA era originalmente aplicável ao processo estatal. Confira-se: “(...) Embora hoje muito associado ao 
direito arbitral, o princípio competência-competência tem origem no direito processual ttradicional, estatal. 
Trata-se de formulação originária dos processualistas alemães, conhecida como princípio Kompetenz-
Kompetenz, segundo o qual cada juiz é o senhor da sua própria competência, ou seja, cada juiz deve decidir 
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Decidindo ele afirmativamente, terá início a jurisdição arbitral e, ao menos 

em tese (situações patológicas serão oportunamente enfrentadas), encerrada estará a 

jurisdição do juiz togado. 

 

A aludida prerrogativa atribuída ao árbitro para avaliar, ele próprio, se tem 

ou não jurisdição decorre de outros princípios que igualmente regem a arbitragem: o da 

boa-fé e o da livre manifestação de vontade das partes, consubstanciada na convenção 

arbitral.  

 

Se as partes elegeram consensualmente a arbitragem como meio para 

solução do litígio, nada mais correto do que prestigiar e fazer valer sua escolha, deixando 

que o árbitro – e não um juiz togado, cuja jurisdição foi dispensada pelas partes – analise 

se detém jurisdição para dirimir o referido conflito.  

 

Anote-se que tal aferição inicial sobre a existência de jurisdição pelo árbitro 

não é definitiva, eis que o Poder Judiciário poderá ser instado a revê-la em sede de ação 

anulatória da sentença arbitral, inserta no art. 33 da Lei de Arbitragem.  

 

Contudo, isso somente poderá ocorrer ao final do processo arbitral, eis que a 

aludida decisão do árbitro é interlocutória (ou de ordem processual), não se afigurando 

possível que a parte lance mão da ação anulatória imediatamente – como lhe seria 

autorizado se a aludida decisão tivesse o caráter de sentença parcial49. 

                                                                                                                                                    
sobre a sua própria competência para apreciar o mérito das ações que lhe são submetidas. Em qualquer ação 
judicial, a primeira análise feita pelo magistrado é no tocante à sua própria competência ou incompetência 
para apreciar a demanda. Os demais aspectos da causa só serão apreciados se, a princípio, o juiz encarregado 
se considerar competente para fazê-lo.” (“O princípio da competência-competência  na arbitragem: uma 
perspectiva brasileira”, Revista de Arbitragem e Mediação: São Paulo, v. 3, n. 9, abr./jun. 2006, p. 227). 
49 Tal entendimento encontra-se alinhado com as observações feitas por CARMONA acerca do princípio em 
questão: “(...) A decisão que o árbitro tomar a respeito da questão que vier a ser submetida acerca da 
existência, validade, extensão e eficácia da convenção de arbitragem não será, de qualquer modo, inatacável, 
eis que poderá a parte eventualmente inconformada utilizar-se do expediente de que trata o art. 32 para 
impugnar a decisão final. Não existe qualquer preclusão que possa impedir eventual ataque do laudo sob a 
alegação de invalidade da convenção arbitral: tenham ou não as partes arguido a questão durante o 
procedimento arbitral, poderá o juiz togado, mediante provocação do interessado, anular o laudo por 
reconhecer, por exemplo, que a convenção arbitral era nula (o inciso I do art. 32, equivocadamente reporta-
se apenas ao compromisso), o que envolve a forma da convenção (menos rígida para a cláusula, mais 
rigorosa para o compromisso), a arbitrabilidade da controvérsia (art. 1º da Lei), extensão dos poderes do 
árbitro (pode dar-se o caso de cláusula arbitral limitada a certas questões contratuais, que não incluam aquel a 
respeito da qual o árbitro decidiu), entre tantas outras.” (Op. cit., pp. 175/176). 
Anote-se que RODRIGO GARCIA DA FONSECA compartilha do aludido posicionamento: “Pelo princípio da 
competência-competência, cabe ao árbitro dispor sobre a sua própria competência, em prioridade cronológica 
com relação ao juiz togado, reservado a este a possibilidade de reapreciar a questão a posteriori, em eventual 
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A comprovar o quanto afirmado, vale destacar que o próprio árbitro pode 

rever sua decisão após a instrução do processo, constatando a presença de novos elementos 

que modifiquem sua convicção inicial sobre a arbitrabilidade do litígio, verbi gratia.  

 

Nesse cenário, ainda que inicialmente tenha decidido pela jurisdição 

arbitral, encerrará a arbitragem, remetendo as partes ao Poder Judiciário.  

 

Também o art. 20, §2º, da Lei de Arbitragem parece se coadunar com a 

afirmação acima, eis que prescreve que a arbitragem “terá normal prosseguimento”, no 

caso de não acolhimento da arguição da parte de incompetência, suspeição ou 

impedimento do árbitro, “sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do 

Poder Judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o 

art. 33”. 

 

Vale anotar, contudo, que tal entendimento não é pacífico na doutrina, 

havendo autores que defendem que a decisão à luz do princípio kompetenz-kompetenz 

consistiria numa sentença parcial50.  

 

Respeitado o aludido posicionamento, persistimos com a ideia acima 

esposada, pois se sentença parcial fosse, o árbitro estaria vinculado à sua decisão inicial, 

impedido de revisitar a questão depois de constatados elementos mais consistentes 

produzidos ao longo do processo. E isso, na prática, seria inadmissível. 

  

Feitas essas considerações, nota-se que o princípio em tela é fundamental 

para a arbitragem, deve nortear as decisões emanadas do Poder Judiciário51 e será de suma 

importância quando enfrentarmos, adiante, questões práticas e polêmicas. 

                                                                                                                                                    
demanda de nulidade da sentença arbitral.” (“A arbitragem na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça”, Revista de Arbitragem e Mediação, ano 5, nº 19, out.-dez./2008, p. 20). 
50 É essa a posição defendida, exemplificativamente, por PEDRO A. BATISTA MARTINS (Apontamentos sobre a 
lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008). 
51  Anote-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a incidência do aludido 
princípio, conferindo-lhe adequada aplicação. Exemplificativamente, podemos citar as seguintes decisões: 
“(...) Questões atinentes à existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deverão ser apreciadas 
pelo árbitro, a teor do que dispõem os arts. 8º, parágrafo único, e 20, da Lei nº 9.307/96. Trata-se da 
denominada kompetenz-kompetenz (competência-competência), que confere ao árbitro o poder de decidir 
sobre a sua própria competência, sendo condenável qualquer tentativa, das partes ou do juiz estatal, no 
sentido de alterar essa realidade” (STJ, MC 14.295, Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 13.06.2008); “(...) vige na 
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3. A INFLUÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL NO PROCESSO 

ARBITRAL AO LONGO DE SUAS DIVERSAS FASES 

 

3.1. Pré processo arbitral - 3.1.1. Medidas cautelares preparatórias à arbitragem - 3.1.2. A ação do art. 7º da 

Lei de Arbitragem - 3.2. Durante o processo arbitral - 3.2.1. O (des)cabimento de conflito de competência 

diante de decisões antagônicas por parte do árbitro e do juiz togado que deferiu liminar em sede de cautelar 

preparatória à arbitragem - 3.2.2. O (des)cabimento de conflito de competência diante de decisões 

antagônicas por parte do árbitro e do juiz togado acerca da validade da convenção arbitral e o descabimento 

da suspensão da arbitragem nesses casos - 3.2.3. O (des)cabimento de conflito de competência entre tribunais 

arbitrais - 3.2.4. O (des)cabimento de conflito negativo de competência entre árbitros e juízes togados - 3.2.5. 

Medidas de urgência que podem ser determinadas pelo próprio árbitro 

 

3.1. Pré processo arbitral 

 

3.1.1. Medidas cautelares preparatórias à arbitragem 

 

No que concerne à fase que antecede a instauração da arbitragem, é possível 

que as partes se socorram de medidas cautelares que salvaguardem situações emergenciais 

e sejam preparatórias da via arbitral, ainda que as partes não prevejam expressamente a 

aludida possibilidade no momento em que decidem submeter o litígio à arbitragem. 

 

Vale anotar que a Lei de Arbitragem não traz previsão expressa a esse 

respeito, tratando apenas da possibilidade de o árbitro, depois de instaurado o tribunal 

                                                                                                                                                    
jurisdição privada, tal como naquela pública, o princípio Kompetenz-Kompetenz, que estabelece ser o próprio 
juiz [e na arbitragem o próprio árbitro] quem decide a respeito de sua competência” (STJ – 1ª Seção, MC 
11.308, Min. LUIZ FUX, DJ 19.05.2008); e “(...) a competência da câmara arbitral foi objeto de deliberação e 
de decisão, no sentido positivo (...) não há, ao menos em princípio, qualquer irregularidade nesse 
procedimento: é cediço que, uma vez incluída cláusula arbitral em um contrato, está a câmara de arbitragem 
autorizada a decidir acerca de sua própria competência” (STJ – 3ª Turma, MC 13.274, Min. NANCY 

ANDRIGHI, DJ 20.09.2007). 
Comentando julgado do aludido Superior Tribunal acerca do aludido princípio, ARNOLDO WALD  e VALERIA 

GALÍNDEZ consignam que “(...) a Lei Brasileira de Arbitragem é uma das poucas legislações nacionais a dar 
tratamento explícito a esse princípio essencial do direito arbitral, que garante aos árbitros o direito de 
examinar e decidir, antes da jurisdição estatal, qualquer questão atinente à sua competência, inclusive a 
validade e a eficácia da cláusula compromissória. Embora nossa jurisprudência conte com alguns precedentes 
que deixaram de observar referido princípio, notadamente quando o vício em discussão envolve a 
Administração (i.e. caso COPEL contra UEG Araucária), tanto as instâncias inferiores, na maioria dos casos, 
como o STJ têm respeitado essa regra de competência e remetido as partes à arbitragem, encerrando os 
processos judiciais. Poucas, porém, fazem menção expressa ao princípio da Kompetenz-Kompetenz, 
limitando-se a se amparar na força vinculante da cláusula arbitral e no dispositivo do art. 267, VII, do CPC.” 
(“Administrativo. Mandado de Segurança. Permissão de área portuária. Celebração de cláusula 
compromissória. Juízo arbitral. Sociedade de economia mista. Possibilidade. Atentado”, Revista de 
Arbitragem e Mediação, ano 3, nº 11, Editora Revista dos Tribunais, out.-dez./2006, pp. 220/221). 
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arbitral, solicitar a cooperação do Poder Judiciário para implementar as medidas cautelares 

por ele determinadas (art. 22, §4º), o que, registre-se, será objeto de capítulo específico 

mais à frente. 

 

Contudo, a doutrina52, na esteira do que preveem a maioria dos 

regulamentos das Câmaras Arbitrais53, admite com tranquilidade o acesso ao Judiciário 

antes de constituído o tribunal arbitral, para resguardar situações de urgência e assegurar a 

própria eficácia da arbitragem que vier a ser instaurada.  

 

Nada mais natural, tendo em vista que a opção das partes de submeter seu 

litígio aos árbitros não retira do magistrado o poder geral de cautela, fulcrado no princípio 

“quando est periculum in mora incompetentia non attenditur”, que lhe autoriza a concessão 

                                                 
52 Nesse sentido, vejam-se as palavras de ARNOLDO WALD  “As medidas cautelares prévias à instauração do 
juízo arbitral, que encontram fundamento no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, são, hoje, aceitas 
pela doutrina nacional e estrangeira e pela jurisprudência, sendo, ainda, expressamente previstas nas regras 
da UNCITRAL, eleitas pelas partes na cláusula compromissória constante do acordo de quotistas. Têm elas o 
objetivo precípuo de garantir a eficácia da futura arbitragem a ser instaurada” (“Cabimento de medida 
cautelar preparatória perante o Poder Judiciário antes de instaurado o juízo arbitral”, Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais, nº 27, São Paulo, jan.-mar./2005, pp. 160/163); JOSÉ ANTONIO 

FICHTNER e ANDRÉ LUÍS MONTEIRO: “(...) se o tribunal arbitral não está formado e o litígio exige a 
intervenção jurisdicional, os órgãos da jurisdição estatal, permanentemente à disposição dos jurisdicionados, 
deverão ser invocados. Trata-se, no caso, de uma alternativa provisória, a ser utilizada enquanto não 
constituído o tribunal arbitral.” (“Medidas urgentes no processo arbitral brasileiro”, Revista Trimestral de 
Direito Civil, ano 9, vol. 35, jul.-set./2008, p. 57); KATHERINE SPYRIDES: “(...) situações de urgência chegam 
sem avisar e, muitas vezes, acontecem em momento anterior ao da instauração da arbitragem, em que ainda 
não foi constituído um Tribunal arbitral competente para julgar o mérito das disputas surgidas entre as partes 
(...) admite-se, extraordinariamente e desde que presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni 
iuris, o ajuizamento de ações cautelares anteriores à instauração da arbitragem perante o Poder Judiciário, 
como forma de resguardar os interesses das partes (...).” (“Da importância da comunicação entre o Poder 
Judiciário e o Juízo arbitral para a efetividade da arbitragem”, Arbitragem Nacional e Internacional, ANA 

LUIZA BACCARAT DA MOTTA PINTO e KARIN HLAVNICKA SKITNEVSKY (coord.), Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012, p. 95); PEDRO A. BATISTA MARTINS: “(...) cabe ao árbitro, e somente a este, a avaliação da necessidade 
da cautela requerida e, se justificável, o seu deferimento. Opomos duas exceções a essa afirmativa: a 
primeira, quando a urgência não comporta espera da instituição do juízo arbitral e, a segunda, nas raras 
situações em que, mesmo já constituído o tribunal arbitral, a urgência requerida para a medida será 
efetivamente prejudicada pela impossibilidade fática de o tribunal se reunir em exíguo espaço de tempo.” (“O 
Poder Judiciário e a Arbitragem. Quatro anos da Lei 9.307/96 (1ª parte)”, Revista de Direito Bancário do 
Mercado de Capitais e da Arbitragem, nº 9, São Paulo: Revista dos Tribunais, jul.-set./2000, pp. 322-325); e 

SELMA MARIA FERREIRA LEMES: “(...) é pacífica e cristalina a possibilidade de propor e obter o provimento 
acautelatório ou coercitivo em sede arbitral, que será dirigido pela parte diretamente ao juiz competente, 
quando ainda não constituído o tribunal arbitral; estando ele investido, ser-lhe-á dirigida a solicitação pela 
parte interessada. Tendo sido constituído o tribunal arbitral, a decisão quanto à pertinência e concessão da 
medida de urgência é conferida ao tribunal arbitral.” (“A inteligência do art. 19 da Lei de Arbitragem 
(Instituição da Arbitragem) e as medidas cautelares preparatórias”, Revista de Direito Bancário do Mercado 
de Capitais e da Arbitragem, ano 6, nº 20, Editora Revista dos Tribunais, abr.-jun./2003, p. 420). 
53 Diversos regulamentos de arbitragem preveem a possibilidade das partes requererem a concessão de 
medidas urgentes ao Judiciário nestas hipóteses, algumas inclusive asseverando que tal recurso não 
representa violação à convenção de arbitragem nem renúncia ao juízo arbitral. Nesse sentido: Corte 
Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional – CCI, disposição 23 (2); CBMA, 
disposição 11.2; CAMARB, disposição 9.2 e 9.4; dentre outras.  
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de liminares, mesmo diante de sua manifesta incompetência, para salvaguardar o bem da 

vida54. 

 

Podem as partes, assim, ajuizar a medida cautelar perante o juízo 

originalmente competente para dirimir a contenda, devendo observar, no entanto, os 

ditames do art. 806 do CPC – que determina o ajuizamento da ação principal no prazo de 

trinta dias da efetivação da cautelar. 

 

Nesse ponto, surge outra questão de inter-relação entre os processos arbitral 

e judicial que entendemos relevante enfrentar: como a parte atenderá à aludida exigência 

processual? 

 

Analisando as decisões judiciais e doutrina sobre o tema, verificamos que 

há dois posicionamentos diversos.  

 

O primeiro deles – e mais razoável – no sentido de que basta o requerimento 

de instauração da arbitragem dentro do aludido prazo55, e o segundo – que não leva em 

conta o lapso temporal enfrentado pelas partes até que os árbitros nomeados aceitem o 

                                                 
54 A esse respeito, vale conferir os dizeres de CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA LOBO e RAFAEL DE MOURA 

RANGEL NEY: “De fato, a demora na instauração do tribunal arbitral com vistas à apreciação do pedido 
cautelar poderia levar ao indesejável perecimento do direito em discussão, justificando-se, assim, a adoção de 
tal procedimento, inspirado no princípio quando est periculum in mora incompetentia non attenditur.” 
(“Revogação da medida liminar judicial pelo juízo arbitral”, Arbitragem interna e internacional, RICARDO 

RAMALHO ALMEIDA  (coord.), Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 254). Na mesma linha, manifestou-se 
CARMONA: “(...) a questão deve ser dirimida com a invocação de tradicional princípio do direito luso-
brasileiro, segundo o qual quando est periculum in mora incompetentia non attenditur. Dito de outro modo, 
as regras de competência podem ser desprezadas se houver algum obstáculo que impeça a parte necessidade 
de tutela emergencial de ter acesso ao juízo originalmente competente, o que aconteceria na hipótese de a 
parte interessada não poder requerer a medida cautelar ao árbitro (como deveria) pelo simples fato de não ter 
sido ainda instituída a arbitragem (os árbitros ainda não aceitaram o encargo, art. 19 da Lei). Diante de tal 
contingência, abre-se à parte necessitada a via judicial, sem que fique prejudicada a arbitragem, apenas para 
que o juiz togado examine se é caso de conceder a medida cautelar (...).” (Op. cit., pp. 326/327). 
55 Tal entendimento é extraído da doutrina: “(...) a Lei de Arbitragem, ao dispor que a arbitragem está 
instituída a partir da aceitação dos árbitros, está a se projetar, a princípio, para o futuro, não para o passado. 
Desde que adotadas as providências para instaurar a arbitragem, o provimento judicial que concedeu a 
medida liminar perdura, pois, a par do que ocorre na demanda judicial, é com a propositura da ação que está 
requisito está preenchido. Assim, a medida cautelar terá eficácia mesmo que o tribunal arbitral não esteja 
constituído naquele prazo. Ademais, a parte não pode ser prejudicada por um fato que foge ao seu controle.” 
(LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME, “O Uso da Medida Cautelar no Procedimento 
Arbitral”, Arbitragem – Estudos em Homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares, In Memoriam, 
SELMA FERREIRA LEMES, CARLOS ALBERTO CARMONA e PEDRO BATISTA MARTINS (coord.), São Paulo: 
Editora Atlas, 2007, p. 145); e “(...) caberá ao autor, portanto, no prazo de 30 (trinta) dias contados na forma 
do art. 806 já referido, demonstrar que tomou as medidas necessárias para a instituição da arbitragem (...) não 
sendo exigível que no trintídio demonstre o requerente que os árbitros aceitaram o encargo (ou seja, que a 
arbitragem está instituída).” (CARMONA, Arbitragem e Processo, p. 327). 
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encargo – pela necessidade de efetiva instauração da arbitragem dentro dos referidos trinta 

dias. 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, defendeu a necessidade de 

atribuir-se uma interpretação flexível ao art. 806 do CPC, aduzindo que seria suficiente que 

a parte demonstrasse ao juízo estatal perante o qual ajuizou a demanda cautelar que estaria 

“promovendo as diligências necessárias para a instauração do juízo arbitral”56. 

 

A seu turno, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfrentou a 

questão duas vezes e, atestando que a jurisprudência é mesmo flutuante no que concerne à 

arbitragem, cada julgado caminhou para um sentido.  

 

O primeiro deles entende que seria necessária a efetiva instauração da 

arbitragem, para que se considerasse atendido o requisito do art. 806 em comento57. 

 

O segundo atenta justamente para a possível demora na constituição do 

tribunal arbitral – por razões alheias à parte que requereu a instauração da arbitragem – e, 

apesar de não empregar adequadamente os termos, parece entender que o simples 

requerimento de instauração da arbitragem seria suficiente para atender o disposto no 

dispositivo em questão.  

 

Dizemos isso, pois o aresto fala no dever da parte de “instituir a arbitragem 

dentro do prazo de trinta dias”, afirmando, na sequencia, que isso já teria sido por ela 

“providenciado”58-59.  

 

                                                 
56 Confira-se a respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 
PROTESTO - JUÍZO ARBITRAL -INSTAURAÇÃO. Não obstante a eleição da arbitragem como meio de 
solução de conflitos, a ação cautelar de sustação de protesto, se ainda não instaurado o juízo arbitral, poderá 
ser ajuizada perante juiz estatal, que, comunicado da instauração do juízo arbitral, providenciará a remessa 
dos autos para a devida apreciação da manutenção ou não da tutela concedida.” (TJMG – 12ª Câmara Cível, 
AI 20000.00.410533-5/000(1), Des. ALVIMAR DE ÁVILA , j. 27.08.2003). 
57 Prolatado no bojo do agravo de instrumento nº 245.257-4/4.  
58 TJSP – 9ª Câmara de Direito Privado, AI 384.896.4/4-00, Desembargador SÉRGIO GOMES. 
59 Veja-se, a esse respeito, o seguinte trecho do acórdão: “Não há violação da Lei 9.307/96, porquanto a 
Melhoramentos não tinha outra alternativa senão socorrer-se do Poder Judiciário, uma vez que a arbitragem 
ainda não havia sido instituída, o que, como é notório, depende de inúmeras providências (eleição de árbitros, 
elaboração de respectivo requerimento, tradução de documentos etc.). Além disso, a câmara eleita pelas 
partes é sediada na França, o que demandaria ainda mais tempo. A própria agravada, após o ajuizamento da 
cautelar, assumiu o compromisso de instituir a arbitragem dentro do prazo de trinta dias, o que já 
providenciou”. 
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A expressão empregada (“providenciar”) aliada ao fato de que, da leitura do 

acórdão não se extrai a efetiva instituição do tribunal arbitral dentro do referido prazo de 

trinta dias, nos permite depreender que este julgado do Tribunal de Justiça paulista atribui 

como atendido o requisito do art. 806 do CPC a partir da iniciativa da parte de apresentar o 

requerimento de instauração da arbitragem. 

 

Como se nota, não há, ainda, uma segurança acerca de qual caminho deve 

ser seguido pela parte depois de ajuizada a medida cautelar pré-arbitral. O recomendável é 

que se apresente o requerimento de instauração da arbitragem tão logo seja possível e, 

obviamente, dentro do lapso temporal previsto no Código de Processo Civil.  

 

A prática demonstra que dificilmente o tribunal arbitral será constituído 

antes de decorridos os trinta dias, de sorte que esperamos que o entendimento pela 

necessidade de sua efetiva instauração seja superado.  

 

Outro ponto que suscita intensa discussão no âmbito dessa inter-relação dos 

processos reside no que ocorre com a medida cautelar pré-arbitral – deferida ou não pelo 

magistrado – depois de instaurado o tribunal arbitral. 

 

A doutrina, com acerto e majoritariamente, defende que, instaurada a 

arbitragem, caberá ao árbitro rever a decisão prolatada pelo juiz togado para, querendo, 

mantê-la ou modificá-la60-61.  

                                                 
60 Confiram-se as seguintes manifestações doutrinárias nesse sentido: “(...) a natureza precária das medidas 
acautelatórias permite aos árbitros rever decisões judiciais, sendo certo que, na hipótese de se instaurar um 
conflito entre as medidas decretadas pelo Judiciário e as que o tribunal arbitral entender cabíveis, prevalecerá 
o entendimento dos árbitros, pois somente eles detém jurisdição para deliberar sobre o mérito da causa.” 
(CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA LOBO e RAFAEL DE MOURA RANGEL NEY, “Revogação da medida liminar 
judicial pelo juízo arbitral”, Arbitragem interna e internacional, RICARDO RAMALHO ALMEIDA  (coord.), Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003, p. 256); “Diante de tal contingência [não ter sido ainda instituída a arbitragem], 
abre-se à parte necessitada a via judicial, sem que fique prejudicada a arbitragem, apenas para que o juiz 
togado examine se é o caso de conceder a medida cautelar; concedida a medida, cessa a competência do juiz 
togado, cabendo aos árbitros, tão logo sejam investidos no cargo, manter, cassar ou modificar a medida 
concedida” (CARMONA, Arbitragem e Processo, p. 327); “(...) o árbitro poderá reexaminar a matéria inerente 
às tutelas de urgência, seja para revogá-la ou concedê-la, caso o pedido tenha sido concedido ou indeferido 
na seara estatal. (...) estabelecida a jurisdição arbitral, através da instituição do Tribunal, pode o árbitro 
reformar a decisão oriunda do Poder Judiciário, seja para cassar a liminar deferida, seja para conceder a 
liminar denegada.” (JOSÉ ANTONIO FICHTNER e ANDRÉ LUÍS MONTEIRO, Op. cit., p. 69); e “(...) Tendo sido 
constituído o tribunal arbitral, a decisão quanto à pertinência e concessão da medida de urgência é conferida 
ao tribunal arbitral.” (SELMA MARIA FERREIRA LEMES, “A inteligência do art. 19 da Lei de Arbitragem 
(Instituição da Arbitragem) e as medidas cautelares preparatórias”, p. 420). 
61 Anote-se, por oportuno, que CARMONA entende ser cabível, também, o pleito de tutela antecipada ao juiz 
togado antes da instituição da arbitragem, ressalvando, igualmente nesses casos, a possibilidade ulterior de 
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Sendo assim, a liminar eventualmente deferida pelo magistrado não 

necessariamente vigorará até o julgamento do mérito, com a prolação da sentença arbitral, 

tal como se dá no âmbito do processo estatal (obviamente, no caso deste último, desde que 

a decisão não seja reformada em sede recursal). 

 

Já no âmbito das decisões judiciais, não há que se falar em consenso. 

Pesquisa minuciosa elaborada pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas em 

conjunto com o Comitê Brasileiro de Arbitragem62 analisou todas as decisões proferidas 

sobre o tema, demonstrando que há precedentes que atribuem exclusiva e expressamente 

ao árbitro a competência para manter ou revogar a liminar previamente proferida pelo juiz 

togado63, enquanto há julgados que determinam a manutenção da liminar até a prolação de 

decisão final na arbitragem, sob pena de usurpação de competência do Poder Judiciário.  

 

Certo é que no ordenamento pátrio os juízes não estão compelidos a seguir 

o entendimento já manifestado por outros Tribunais ou, até mesmo, pelo Superior Tribunal 

de Justiça (salvo, é claro, na hipótese de súmula vinculante). De todo modo, recente 

julgado desta Corte Superior pode servir de guia, colocando, enfim, uma pá de cal nessa 

discussão64. 

 

                                                                                                                                                    
sua manutenção, cassação ou modificação pelo árbitro: “(...) Também são aplicáveis em sede de antecipação 
de tutela tudo o que foi dito sobre a competência do juiz togado para decretar medidas de urgência antes da 
instituição da arbitragem (medida que será novamente analisada pelos árbitros tão logo seja instituída a 
arbitragem para manter, modificar ou cassar a decisão judicial).” (Arbitragem e Processo, pp. 329/330). 
A seu turno, PETRÔNIO R. G. MUNIZ sugere, a fim de solucionar tal problema, que as partes pactuem a criação 
de procedimento de concessão de tutela antecipatória na própria esfera arbitral, antes mesmo da instituição da 
arbitragem. Veja-se: “A ampla liberdade de as pactuarem através de um ato jurídico perfeito – a convenção 
arbitral, o próprio contrato ou o documento apartado de natureza vinculante – as normas reguladoras de um 
procedimento de tutela antecipatória em sede arbitral, prévio à constituição da respectiva arbitragem.” (“A 
Tutela Antecipatória no Procedimento Pré-Arbitral”, Arbitragem – Estudos em Homenagem ao Prof. Guido 
Fernando Silva Soares, In Memoriam, Selma Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista 
Martins (coord.), São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 296 – grifamos). 
62 DANIELA MONTEIRO GABBAY ; RAFAEL FRANCISCO ALVES; SELMA FERREIRA LEMES (coords.). Parceria 
institucional acadêmico-científica, Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (DIREITO 
GV) e Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAR), Projeto de pesquisa: “Arbitragem e Poder Judiciário”, 
disponível em: http://cbar.org.br/site/pesquisa-fgv-cbar; último acesso em Janeiro de 2013.  
63 Vejam-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: TJSP – 20ª Câmara de Direito Privado, Apelação 
Cível n.º 999.843/6, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JUNIOR, j. 23.6.2008; TJMG – 14ª Câmara Cível, Agravo de 
Instrumento n.º 1.0024.07.600275-7/002, Rel. Des. ELIAS CAMILO , j. 17.01.2008; e TJMG – 12ª Câmara 
Cível, Agravo de Instrumento n.º 1.0480.06.083392-2/001, Rel. Des. DOMINGOS COELHO, j. 14.02.2007. 
64 STJ – 3ª Turma, REsp 1.297.974, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.06.2012. 
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Claramente preservando o princípio norteador da arbitragem (kompetenz-

kompetenz), referido no capítulo 2.3, a 3ª Turma daquele Tribunal Superior, em aresto 

relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI, manifestou entendimento no sentido de que, 

constituído o tribunal arbitral, o Poder Judiciário se torna incompetente para julgar ação, 

mesmo em caráter cautelar.  

 

No caso em análise, o pleito cautelar foi indeferido pelo juízo de 1º grau, 

mas deferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mesmo depois de instaurado o 

juízo arbitral.  

 

O Tribunal aduziu que a cláusula compromissória de arbitragem não 

impediria o conhecimento pelo Judiciário de questões urgentes, dando ensejo à 

interposição de recurso ao STJ, no qual a parte suscitou a incompetência superveniente do 

juízo estatal. 

 

A tese do recorrente foi integralmente – e lapidarmente – acolhida, 

determinando-se a remessa dos autos da medida cautelar ao tribunal arbitral, competente 

para reapreciar a tutela cautelar, “mantendo, alterando ou revogando a respectiva 

decisão”65.  

 

Como já advertimos, referido precedente, apesar de louvável e de ter sido 

emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não significa necessariamente o fim do dilema 

acerca da questão que ora se apresenta. Mas já é um passo – na realidade, um grande passo 

                                                 
65 O acórdão foi assim ementado: 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO 
ARBITRAL NÃO CONSTITUÍDO. 
1. O Tribunal Arbitral é competente para processar e julgar pedido cautelar formulado pelas partes, 
limitando-se, porém, ao deferimento da tutela, estando impedido de dar cumprimento às medidas de natureza 
coercitiva, as quais, havendo resistência da parte em acolher a determinação do(s) árbitro(s), deverão ser 
executadas pelo Poder Judiciário, a quem se reserva o poder de imperium . 
2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder Judiciário, 
por intermédio de medida de natureza cautelar, para assegurar o resultado útil da arbitragem. 
3. Superadas as circunstâncias temporárias que justificavam a intervenção contingencial do Poder Judiciário e 
considerando que a celebração do compromisso arbitral implica, como regra, a derrogação da jurisdição 
estatal, os autos devem ser prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este assuma o 
processamento da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela conferida, mantendo, alterando ou revogando a 
respectiva decisão. 
4. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido de se manifestar, desatende-se 
provisoriamente as regras de competência, submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas 
essa competência é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a análise do pedido liminar. 
5. Recurso especial provido.” 
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– no sentido de reconhecer ao árbitro a competência que é sua – frise-se, exclusivamente 

sua – depois de instaurado o tribunal arbitral. 

 

Anote-se, por derradeiro, que a pesquisa sobre “Arbitragem e Judiciário”, 

elaborada, em conjunto, pela DIREITO GV e pelo CBAR dá conta de que das cinquenta e 

sete decisões que trataram do tema, cinquenta e três afirmaram que a atuação do juiz 

togado estaria restrita à fase pré-arbitral66.  

 

Nota-se, à toda evidência, que as decisões judiciais vêm conferindo 

adequada interpretação à Lei de Arbitragem e colocando nos trilhos corretos a inter-relação 

entre os processos arbitral e judicial no âmbito da questão em comento67. 

 

3.1.2. A ação do art. 7º da Lei de Arbitragem 

 

Ainda nessa fase prévia ao processo arbitral, há outra situação que demanda 

a participação do Poder Judiciário, inserta no próprio artigo 7º da Lei de Arbitragem68, o 

qual dispõe que “existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à 

instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para 

comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência 

especial para tal fim”.  

 

Não havendo acordo, caberá ao juiz decidir sobre o conteúdo do 

compromisso, inclusive no que toca à nomeação de árbitros, proferindo sentença que, 

acaso seja de procedência, valerá como compromisso arbitral69 (§§3º a 7º). 

 

                                                 
66 Disponível em: http://cbar.org.br/site/pesquisa-fgv-cbar; último acesso em Janeiro de 2013. 
67 Vide, exemplificativamente, os seguintes julgados: TJRJ – 18ª Câmara Cível, AI, 0062532-
59.2010.8.19.0000, Des. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, j. 03.02.2011; TJRJ – 2ª Câmara Cível, AC 
2003.001.16879, Des. SERGIO CAVALIERI FILHO, j. 24.09.2003; e TJMG – 12ª Câmara Cível, AI 
1.0480.06.083392-2/001, Des. DOMINGOS COELHO, j. 14.02.2007. 
68 Este é inclusive o exemplo eleito por EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE ao tratar da relação do 
processo arbitral com o processo judicial, fazendo menção ao fato de que a própria Lei de Arbitragem prevê a 
participação do juiz togado em algumas situações. O citado autor, nesse ponto, faz advertência oportuna, no 
sentido de que “o processo arbitral deve sofrer o mínimo possível a intervenção do Judiciário. Isso significa 
evitar, a todo custo, qualquer tendência à judicialização do sistema arbitral.” (Processo Arbitral e Sistema, 
pp. 75/76). De fato, é oportuna a colocação do aludido autor, de modo que ressalvamos que a inter-relação 
em comento tem por escopo justamente a efetividade da arbitragem e sua regular instituição, tal como 
previamente convencionado pelas partes. 
69 Por tal motivo, PEDRO A. BATISTA MARTINS refere-se à aludida sentença como “sentença-compromisso” 
(Apontamentos sobre a lei de arbitragem, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 420).  
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Nota-se, destarte, que a ação em comento deve ser norteada pela celeridade, 

tendo em vista cuidar de procedimento meramente preliminar ao processo arbitral. 

Justamente por essa razão, não cabe qualquer dilação probatória no aludido procedimento, 

impondo-se ao juiz togado decidir com base nos elementos que instruem a inicial e nos 

eventualmente apresentados pelo réu na audiência prevista em lei70. 

 

De qualquer sorte, o magistrado terá amplos poderes para determinar a 

instituição da arbitragem, diante da resistência do contratante que, previamente, havia se 

comprometido a submeter os eventuais litígios a um ou mais árbitros71.  

 

Desse modo, na esteira do quanto afirmado anteriormente, a inter-relação 

entre os processos arbitral e judicial nesse ponto terá por escopo garantir a efetividade da 

arbitragem, possibilitando a sua instituição a despeito da recusa da parte que, prévia e 

consensualmente, havia decidido pela submissão do litígio ao aludido instituto72. 

                                                 
70 A esse respeito, manifestou-se CAIO CESAR V IEIRA ROCHA: “O procedimento da execução específica, a fim 
de respeitar os princípios que regem a arbitragem, deve ser pautado pela celeridade, procurando evitar que se 
instaure um alongado processo litigioso (...) qualquer questão que demande um mínimo de instrução 
probatória acarretará a impossibilidade de análise prévia pelo Judiciário. Assim, por exemplo, a alegação de 
uma das partes de falsidade da assinatura aposta na convenção de arbitragem, o que demandaria a análise de 
prova grafotécnica, não poderá ser analisada pelo Judiciário, por meio do controle prévio. Seria o caso, 
portanto, de remessa da referida alegação para resolução via arbitral, com produção da respectiva prova 
grafotécnica a ser determinada pelo árbitro. Por ser um procedimento sumário, o julgador deve nortear-se 
pelo princípio favor arbitrandum, ou seja, na dúvida deve assegurar a arbitragem a fim de delegar ao árbitro a 
análise mais aprofundada (quanto à validade da convenção)” (Limites do controle judicial sobre a jurisdição 
arbitral no Brasil, Tese de doutorado não publicada, Orientador Prof. Titular José Rogério Cruz e Tucci, 
Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2012, p. 104). ELEONORA COELHO PITOMBO, no mesmo sentido, 
assevera o seguinte: “(...) Não obstante a intervenção do Judiciário antes de se iniciar a arbitragem seja fato 
indesejável, é ela indispensável nas hipóteses de cláusulas vazias. Assim, para evitar maiores desgastes das 
partes nessa etapa, o legislador buscou reger tal atuação para que ela ocorra da forma mais rápida possível, 
adotando, para tanto, o procedimento sumaríssimo aplicável aos Juizados Especiais.” (“Arbitragem e o Poder 
Judiciário: Aspectos Relevantes”, Aspectos Práticos da Arbitragem, São Paulo: Editora Quartier Latin do 
Brasil, 2006, p. 114). 
71 Nesse sentido: “(...) Na hipótese da cláusula compromissória não trazer este ‘acordo prévio sobre a forma 
de instituir a arbitragem’, e diante do surgimento do conflito, necessária será a realização do compromisso 
arbitral, porque somente a partir dele é que o procedimento poderá ser instaurado para a solução arbitral, a 
teor do que estabelece o art. 7º (...) Diante da existência da cláusula, caso alguma das partes não aceite firmar 
o compromisso arbitral, necessário que se adote um procedimento judicial para tal fim, regulamentado pelo 
art. 7º. Isso indica que, apesar da parte não ser obrigada a firmar a cláusula compromissória arbitral (por isso 
ter garantido seu direito de não aceitá-la), a partir do momento em que ela o faz (aceitando-a), pode ser 
coagida a assinar o compromisso arbitral pela atividade do Poder Judiciário.” (CELSO HIROSHI IOCOHAMA, 
“A Convenção de Arbitragem e o Processo Judicial: O Controle Jurisdicional”, Revista Forense, vol. 395, 
ano 104, jan.-fev./2008, p. 54). 
72 A esse respeito, confira-se o que dizem, respectivamente, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA e BATISTA 

MARTINS: “(...) o auxílio do Estado-juiz é essencial para a instauração do processo arbitral quando houver 
resistência à sua formação, sendo certo que o mecanismo previsto na Lei de Arbitragem para que tal auxílio 
seja prestado está em perfeita conformidade com as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 
5º, LIV, da Constituição da República) e da universalidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da 
Constituição da República), sendo certo que esta última garantia é a responsável pela promessa constitucional 
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Anote-se que sua introdução no ordenamento pátrio veio a possibilitar a 

execução específica das cláusulas arbitrais “patológicas”73 – assim entendidas as cláusulas 

vazias, despidas do elemento mínimo para que se possa instituir o tribunal arbitral74.  

 

Antes do advento da Lei de Arbitragem, aos contratantes que encontravam 

resistência à instituição do processo arbitral era igualmente assegurada a possibilidade de 

bater às portas do Poder Judiciário para obter a lavratura do compromisso.  

 

Contudo, isso somente ocorreria se a cláusula arbitral – àquela época 

entendida como “mero pré-contrato de compromisso”75 – contivesse todos os elementos 

essenciais do compromisso. 

 

Isso ocorria, pois a ação objetivando a obtenção de pronunciamento judicial 

em substituição à declaração de vontade do contratante resistente deveria obedecer ao 

disposto no artigo 639 do Código de Processo Civil (atual artigo 466-B76), pelo qual, 

                                                                                                                                                    
de que o Estado prestará tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva.” (“Das Relações entre a 
Arbitragem e o Poder Judiciário”, Revista Brasileira de Arbitragem, ano II, nº 6, abr.-jun./2005, p. 25); e“(...) 
Com a edição da Lei Marco Maciel, a cláusula compromissória passa a produzir eficácia positiva: havendo 
resistência da parte em submeter a questão ao Juízo Arbitral, cabe ao credor acionar a justiça estatal, via 
referido art. 7º, para dela obter o resultado pretendido. De cunho eminentemente processual – e não 
constitucional -, a execução específica contida no dispositivo legal é viés adequado e amplamente utilizado 
para suprir a vontade da parte inadimplente e prover ao titular do direito violado o resultado prático 
desejado.” (“O Poder Judiciário e a Arbitragem. Quatro anos da Lei 9.307/1996 (4ª e última parte)”, Revista 
de Direito Bancário do Marcado de Capitais e da Arbitragem, 13 ano 4 julho-setembro de 2001, Editora 
Revista dos Tribunais, p. 369) 
73 Atribui-se a FRÉDERIC EISEMANN a utilização do termo “patológica” para referir-se a cláusulas 
compromissórias com vícios obstativos ao desenvolvimento harmônico da arbitragem (La Clause 
d’Arbitrage Pathologique: Essais in Memoriam EUGENIO M INOLI, Torino: UTET, 1974, p. 129 e seguintes). 
Anote-se, por oportuno, que PEDRO A. BATISTA MARTINS faz uso da expressão “cláusula compromissória 
branca” (Op. cit., p. 121).  
74 Verbi gratia, que não contenha a forma de indicação dos árbitros ou instituição arbitral ou dê margem à 
inexatidão, indicando instituição arbitral inexistente. CARMONA aduz que cláusulas patológicas “são aquelas 
avenças inseridas em contrato que submetem eventuais litígios à solução de árbitros mas que, por conta de 
redação incompleta, esdrúxula ou contraditória, não permitem aos litigantes a constituição do órgão arbitral, 
provocando dúvida que leva as partes ao Poder Judiciário para a instituição forçada da arbitragem. São 
patológicas, assim, as cláusulas arbitrais vazias (ou seja, aquelas que não disciplinam o modo de indicar o 
árbitro), as cláusulas arbitrais que indicam órgão arbitral inexistente, ou ainda as cláusulas arbitrais que 
apontam um mecanismo inoperante para a indicação do árbitro).” (Arbitragem e Processo, p. 49).  
75 A esse respeito, vejam-se as lições de CARMONA (Arbitragem e Processo, p. 154).  
76 Verbis: “Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, 
sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do 
contrato a ser firmado”. 
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consoante interpretação doutrinária77 e jurisprudencial78, do pré-contrato deviam constar 

todos os elementos do contrato.  

 

Sob a égide do Código de Processo Civil, assim, a cláusula incompleta ou 

vazia não comportaria em hipótese alguma a execução específica, de modo que a promessa 

vaga de resolver uma disputa mediante arbitragem não permitiria tutela específica, já que, 

em tal hipótese, não encontraria o juiz parâmetro algum para dar ao (então) pré-contrato 

(cláusula compromissória) os efeitos do contrato definitivo (compromisso)79. 

 

Tal problema, como já aduzimos, foi solucionado pelo artigo 7º da Lei de 

Arbitragem, o qual confere expressos e amplos poderes ao juiz togado para instituir a 

arbitragem diante da resistência de uma das partes.  

 

A ratio do aludido dispositivo é, sem sombra de dúvidas, garantir a plena 

eficácia da cláusula arbitral livremente pactuada pelos contratantes, ainda que esta seja 

vazia. 

 

Não por outra razão, tal demanda poderá ser ajuizada pela parte que se vê 

diante de uma recusa injustificada à submissão do litígio à arbitragem por seu oponente, 

em razão de supostas irregularidades na cláusula compromissória, dirimindo questões 

interpretativas suscitadas em desfavor da arbitragem.  

 

A fim de corroborar o quanto afirmado, analisaremos decisão do Superior 

Tribunal de Justiça que, diante de conflito de competência suscitado entre duas Câmaras 

Arbitrais80, afastou o cabimento do aludido instrumento e entendeu que, em se tratando da 

interpretação de cláusula compromissória vazia, o responsável por resolver a questão e 

                                                 
77 “Quanto às promessas de contratar, a lei processual brasileira contém regra jurídica de pretensão que tem a 
conseqüência de estabelecer eficácia avançada às promessas de contratar em geral, no tocante à forma: as 
promessas de contratar são obrigativas desde logo, quanto ao objeto de contrato prometivo, se se observarem, 
quanto ao fundo e à forma, os pressupostos que a lei exige ao contrato prometido” (PONTES DE M IRANDA . 
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo X, 2ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.  87). 
78 “O art. 639 do Código de Processo Civil pressupõe a existência de contrato preliminar que tenha o mesmo 
conteúdo (elementos essenciais e acidentais encarados objetivamente) que o contrato definitivo que as partes 
se comprometeram a celebrar” (STF – 2ª Turma, RE nº 88.716 / RJ, rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 92/250). 
79 Nesse sentido, são os dizeres de CARMONA (Arbitragem e Processo, p. 155). 
80 Destaque-se que os tribunais arbitrais ainda não haviam sido instaurados, mas nenhum dos votos, como 
veremos oportunamente, se ateve a essa questão. 
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firmar a competência de uma delas à luz do pactuado é o juiz de primeiro grau, nos termos 

do art. 7º em comento.  

Tal decisum, anote-se, será objeto de capítulo específico que versa sobre a 

(im)possibilidade de suscitar-se conflito entre dois ou mais tribunais arbitrais declarando-

se, todos eles ou nenhum deles, competentes para julgar o litígio81. 

 

3.2. Durante o processo arbitral 

 

3.2.1. O (des)cabimento de conflito de competência diante de decisões antagônicas por 

parte do árbitro e do juiz togado que deferiu liminar em sede de cautelar 

preparatória à arbitragem 

 

Como adiantamos, pode ocorrer que o juiz togado prolator de liminar em 

sede de cautelar preparatória entenda ser detentor da competência para decidir a respeito da 

manutenção da aludida medida, mesmo depois de instaurada a arbitragem e prolatada 

decisão pelo árbitro no sentido de reformá-la total ou parcialmente.  

 

Há duas decisões – antagônicas, como se verá – do Superior Tribunal de 

Justiça, proferidas em autos de conflito de competência em sede de arbitragem, que 

servirão de base para a discussão que ora se coloca. 

 

O conflito de competência, como se sabe, é instrumento processual de 

controle de competência, entendida como “o conjunto de atribuições jurisdicionais de cada 

órgão ou grupo de órgãos, estabelecidas pela Constituição e pela lei”82.  

 

Destarte, para haver conflito de competência, é requisito primordial a 

pluralidade de órgãos jurisdicionais, declarando-se, todos eles ou nenhum deles, 

competentes para dirimir uma mesma contenda. 

 

                                                 
81 Registre-se, por oportuno, que em pesquisa realizada sobre o tema “Arbitragem e Judiciário”, 
conjuntamente por DIREITO GV e CBAR, a Comissão que analisou as decisões judiciais sobre o tema em 
comento asseverou que a jurisprudência sobre a ação de execução específica da cláusula compromissória 
ainda está em formação, ressaltando, de qualquer forma, a importância do aludido instrumento na fase pré-
arbitral (confira-se: http://cbar.org.br/site/pesquisa-fgv-cbar; último acesso em Janeiro de 2013). 
82 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO. Instituições de Direito Processual Civil, 6ª edição, São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 423. 
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Esse primeiro requisito, como vimos anteriormente (capítulo 2.2), o árbitro 

e o tribunal arbitral notadamente preenchem, o que nos leva ao seguinte questionamento: a 

jurisdicionalidade do árbitro e do tribunal arbitral autoriza conflito de competência na 

hipótese em comento? 

 

Em sentido afirmativo, urge destacar parecer exarado pelo Ministério 

Publico Federal opinando pela configuração do conflito de competência entre jurisdição 

estatal e jurisdição arbitral, suscitado pelo Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio 

Internacional (CCI).  

 

Nos referidos autos, o Parquet manifestou-se favoravelmente à competência 

do juízo arbitral, mencionando entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que “o árbitro possui poderes idênticos aos de um juiz togado, cabendo-lhe 

solucionar eventuais divergências ou litígios ocorridos ao longo do compromisso 

arbitral”83. Anote-se que o referido conflito de competência não chegou a ser julgado, em 

razão de acordo havido entre as partes, que o tornou prejudicado. 

 

Na mesma linha e inclusive equiparando o tribunal arbitral aos Tribunais 

que integram o Poder Judiciário, para o fim de reconhecer a competência originária para o 

processamento e julgamento de tal conflito de competência pelo Superior Tribunal de 

Justiça84, podemos mencionar, ainda, a decisão proferida pelo Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR anteriormente citada (v. capítulo 2.2). 

 

Diante da negativa do juiz togado de remeter os autos de cautelar 

preparatória para apreciação dos árbitros, depois de instaurado o processo arbitral e, via de 

consequência, finda sua jurisdição, o referido Ministro vislumbrou a existência de conflito 

e proferiu decisão liminar confirmando a competência do tribunal arbitral85. 

                                                 
83 BENEDITO IZIDRO DA SILVA , “Conflito positivo de competência. Juízo arbitral e comum. Ação declaratória 
de extinção de compromisso arbitral. Protocolo de Genebra. Vinculação à Arbitragem. Competência do juízo 
arbitral constituído pela Câmara de Comércio Internacional - CCI, o suscitante”, Revista de Arbitragem e 
Mediação, nº 13, São Paulo, abr./jun. 2007, pp. 190/191. O conflito de competência objeto do aludido 
parecer foi autuado sob o nº 77.848/MG. 
84 À luz do artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal, são de competência originária da aludida Corte 
Superior os conflitos de competência “entre quaisquer tribunais (...) bem como entre tribunal e juízes a ele 
não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos”. 
85 E assim o fez nos seguintes termos: 
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Registre-se que o aludido conflito de competência foi redistribuído, em 

maio de 2011, à Ministra NANCY ANDRIGHI. Iniciado o julgamento, a Ministra relatora 

votou pelo conhecimento do conflito e pela concessão da liminar para suspender ação 

cautelar de arrolamento de bens, no que foi acompanhada, até o momento, pelos Ministros 

LUIS FELIPE SALOMÃO  e PAULO DE TARSO SANSEVERINO. A Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI  votou pelo não conhecimento do conflito, dando azo a pedido de vista pelo 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
86. 

 

Contudo, entendemos que, na hipótese que ora se apresenta, não se estará 

diante de uma situação autorizadora de conflito de competência entre o juízo arbitral e a 

justiça estatal. 

 

                                                                                                                                                    
“De acordo com o art. 105, I, ‘d’ da Constituição Federal, cabe ao STJ processar e julgar originariamente: ‘os 
conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, ‘o’, bem como entre 
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos.’  
Não se pode pretender que tal redação pressuponha que os órgãos judicantes referidos no Texto Magno 
pertençam necessariamente ao Poder Judiciário, seja porque lides como a exposta permaneceriam no vácuo 
ou sujeitas a jurisdição dupla e eventualmente conflitante, como supostamente aqui ocorre, seja porque o 
escopo da Lei de Arbitragem restaria esvaziado se os contratantes que aderissem a tal modalidade na solução 
das controvérsias resolvessem se utilizar do processo judicial. 
(...) Acresça-se que eventual declaração de incompetência por este Tribunal negaria às partes a definição do 
órgão responsável pelo julgamento, sem oferecer o instrumento para a pacificação do embate de interesses.” 
Releva anotar que o próprio Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, prolator da decisão acima referida, em 
oportunidade anterior e também em sede de conflito de competência entre jurisdição estatal e jurisdição 
arbitral, proferiu decisão em sentido oposto e bastante questionável (para dizer o mínimo): liminarmente, 
entendeu que a medida cautelar preparatória deferida pelo juiz togado, por ser dotada de caráter executório 
antecipado, de competência exclusiva do Poder Judiciário, deveria persistir até que, futura e eventualmente, a 
arbitragem fosse concluída em sentido contrário. Confira-se parte da decisão monocrática em referência: 
“Como é cediço, ao Juízo Arbitral falta a coerção estatal para o cumprimento de seus julgados, tanto que 
formam título executivo exatamente para que à parte refratária, que concordou em se submeter ao 
julgamento, seja imposta, perante a justiça comum, a prestação a que foi condenada. Portanto, não está entre 
suas funções promover a execução de suas decisões. Na espécie em comento, o que se verifica é que na 
medida preparatória a parte requerente demonstrou possuir os requisitos do fumus boni iuris e do periculum 
in mora indispensáveis à concessão da liminar, cujo provimento determinou a administração de bens e 
bloqueio de valores, portanto transferiu precariamente parcela do patrimônio das suscitantes até que o mérito 
da demanda seja decidido pelo Tribunal Arbitral. Essa medida possui, então, inegavelmente, caráter 
executório antecipado, de competência exclusiva do Poder Judiciário e deve persistir até que, eventualmente, 
conclua a arbitragem em sentido contrário. Portanto, a medida assecuratória não está em desarmonia com a 
competência do Juízo Arbitral, a quem cabe, como reconhecido pelo TJAL, solucionar o mérito da 
controvérsia” (STJ, CC 106.121 / AL, Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 26.06.2009).  
Tal decisão, anote-se, foi objeto de agravo regimental que não chegou a ser julgado, em virtude da 
homologação do pedido de desistência do conflito de competência, por força de acordo entabulado entre as 
partes. Mas, como vimos à luz do precedente mais recente de sua lavra, o entendimento em tela parece ter 
sido modificado pelo Ministro prolator da aludida decisão. 
86 Os autos do aludido CC 111.230 encontram-se conclusos, em virtude do referido pedido de vista pelo 
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, desde 30.11.2012 (conforme última consulta ao site 
http://www.stj.jus.br, em 20.01.2013). 
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Isso porque, justamente com base no já mencionado princípio da 

kompetenz-kompetenz, é o árbitro quem tem o poder de decidir sobre sua própria 

competência e, ao fazê-lo, encerra-se a jurisdição do juiz togado.  

 

Com efeito, embora estejam as partes autorizadas a recorrer ao Poder 

Judiciário para a obtenção de medidas urgentes antes da instauração da arbitragem, uma 

vez instaurada, a jurisdição do juiz para conhecer da questão litigiosa se exaure por 

completo, ainda que em âmbito cautelar.  

 

A partir desse momento, caberá aos árbitros a competência exclusiva para 

apreciar e decidir sobre o pedido de liminar formulado perante a jurisdição estatal, pelas 

razões já adiantadas no capítulo antecedente (v. capítulo 3.1.1). 

 

Entendemos, assim, respeitadas as opiniões em contrário, que não há que se 

falar em conflito de competência no caso em análise justamente porque não há pluralidade 

de órgãos jurisdicionais (requisito essencial ao seu cabimento). 

 

E mais, autorizar o Superior Tribunal de Justiça a dizer, em sede de conflito 

de competência, quem teria jurisdição para decidir sobre a manutenção ou revogação do 

pleito cautelar inicialmente deferido pelo juiz togado, depois de – frise-se – já instituído o 

tribunal arbitral, representa, por si só, nítida e frontal ofensa ao aludido princípio da 

kompetenz-kompetenz, referido neste estudo à exaustão. 

 

Ora, o árbitro é o único apto a decidir sobre sua competência, à luz do 

aludido princípio inserto na Lei de Arbitragem, restando ao Judiciário, apenas, o poder-

dever de dar cumprimento às ordens que requerem a sua cooperação, emanadas do juízo 

arbitral87-88.  

                                                 
87 Tal entendimento se coaduna com o de LUÍS FERNANDO GUERRERO: “(...) tratando-se de conflitos entre 
árbitros e juízes de conflitos de jurisdição, não há que se cogitar a utilização do conflito de competência para 
solucioná-las. Quis o legislador, conforme o art. 8º da Lei de Arbitragem, que o árbitro analisasse sua própria 
competência para julgar (princípio do kompetenz-kompetenz), aplicando-se o direito ao caso concreto. Assim, 
o árbitro se pronuncia acerca de sua jurisdição. Em caso de se convencer da sua existência, julgará e, 
eventual reclamação da parte, será solucionada ao final, sempre ressalvando durante o procedimento que não 
concorda com a jurisdição arbitral. Se o árbitro não concorda com a sua jurisdição, a questão será enviada 
para o Judiciário.” (“Árbitros, juízes e conflitos de competência”, Arbitragem Nacional e Internacional, ANA 

LUIZA BACCARAT DA MOTTA PINTO e KARIN HLAVNICKA SKITNEVSKY (coord.), Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012, p. 82). 
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Ademais, também não entendemos pertinente a equiparação dos tribunais 

arbitrais aos tribunais insertos no artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal, pois, sob 

nossa perspectiva, tal dispositivo refere-se exclusivamente aos órgãos do Poder Judiciário, 

em consonância com o artigo 92 da Lei Maior.  

 

Ainda que fossem superados os termos do artigo 92 da Constituição, que 

limita aos órgãos do Poder Judiciário o conceito de tribunal, entendemos que de tal 

equiparação poderiam advir consequências claramente indesejáveis à arbitragem (tais 

como: os árbitros poderiam se ver compelidos à obediência de súmulas vinculantes, estar 

sujeitos à reclamação constitucional e, ainda, suas sentenças arbitrais poderiam vir a ser 

objeto de recursos aos Tribunais Superiores, com fundamento na alegação de que os apelos 

especial e extraordinário se prestam a reformar decisões de “tribunais”). 

 

Anote-se que todas as ressalvas acima se aplicam, também, ao capítulo 

abaixo, que igualmente versa sobre a impossibilidade da parte suscitar conflito de 

competência diante de decisões antagônicas proferidas por árbitros e juízes togados, mas 

em hipótese distinta da que ora se apresenta. 

 

Feitas essas considerações, voltamos ao ponto e não podemos deixar de 

notar que uma situação como a apresentada – à toda evidência, patológica e perigosa – 

demanda proteção jurídica e a própria arbitragem não oferece mecanismos que 

possibilitem uma solução efetiva.  

 

Isso porque, diante de uma decisão liminar emanada de um juiz togado, 

autorizando, verbi gratia, o arresto de bens e ativos de uma determinada empresa, ainda 

que, depois de instaurada a arbitragem, o árbitro ou o tribunal arbitral declare sua 

competência para dirimir o litígio e expressamente manifeste sua vontade de revogar na 

integralidade a ordem de arresto em questão, o Judiciário pode simplesmente se recusar a 

                                                                                                                                                    
88 Nessa esteira, a opinião de GUERRERO acerca dos conflitos de competência em tela é no sentido de que 
“parece ter havido um deslocamento do eixo principal da análise, qual seja, a preferência do árbitro deve ser 
observada e o juiz togado deve ser forçado a respeitá-la caso apresente alguma recalcitrância.” (“Árbitros, 
juízes e conflitos de competência”, p. 83). 
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fazê-lo, ficando o árbitro, que não possui competência funcional para executar suas 

próprias decisões89, de mãos atadas.  

 

O congelamento de ativos e bens de uma determinada empresa que decidiu 

submeter seus conflitos à arbitragem – assim como tantas outras situações oriundas de um 

provimento liminar cautelar – pode acarretar consequências gravíssimas, que simplesmente 

não podem esperar o transcurso do processo arbitral e, ao final, a revogação da liminar 

judicialmente deferida90. 

 

É de se notar que a situação ora apresentada poderá ocasionar problemas 

práticos de subsistência de duas decisões conflitantes emanadas em processos arbitral e 

judicial, com o agravante de que a decisão arbitral depende da colaboração do órgão 

judicial para produzir efeitos fora do processo. 

 

O árbitro, apesar de competente para dirimir o litígio em sua integralidade, 

não possui competência funcional para efetivar a sua própria decisão de desbloqueio dos 

ativos e bens arrestados. 

 

Nesse cenário, não encontrando a parte, cujos ativos e bens foram 

judicialmente bloqueados (considerando-se a situação hipotética e exemplificativa acima 

mencionada), um remédio nas regras e princípios norteadores da arbitragem, restará a 

possibilidade de pleitear, perante o Poder Judiciário, a efetivação da decisão exarada pelo 

árbitro.  

 

Ou seja, mais uma hipótese em que se apresentará a já aventada inter-

relação dos processos arbitral e judicial, revelando-se imprescindível a cooperação entre 

árbitros e juízes para assegurar a efetividade da arbitragem. 

 

Em nosso entender, pode-se pensar em algumas possíveis soluções para o 

problema em tela.  

 

                                                 
89 Vide, a esse respeito, o já citado estudo sobre “Arbitragem e Jurisdição”, escrito por CARMONA (Op. cit., p. 
38). 
90 “Solução” esta que, como visto acima, já foi erroneamente apontada como adequada pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ, CC 106.121 / AL, Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 26.06.2009). 
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Uma delas seria a interposição de agravo de instrumento ao Tribunal, em 

face da decisão do juiz togado que determina a manutenção do arresto liminarmente 

deferido, a despeito de ordem exarada do juízo arbitral em sentido oposto. O aludido 

recurso teria lugar, por óbvio, apenas dentro do prazo previsto no artigo 522 do Código de 

Processo Civil, e deveria versar sobre a necessidade de reparo da decisão judicial, por força 

do exaurimento da jurisdição estatal, com o consequente atendimento da decisão proferida 

pelo árbitro. 

 

Mas, ainda que transcorrido o prazo inserto no aludido dispositivo, à parte 

lesada restaria outro remédio judicial: a impetração de mandado de segurança contra o ato 

arbitrário e teratológico do juiz togado, cuja jurisdição se encerrou e que, não obstante, se 

recusa a dar cumprimento à decisão arbitral91.  

 

A hipótese ora aventada se justifica porque, ao continuar praticando atos no 

processo judicial após a instauração da arbitragem, o juiz togado está agindo 

arbitrariamente e sem que possua jurisdição. 

 

Frise-se que a doutrina e a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal 

de Justiça em sede de conflito de competência se alinham com nossa proposta, eis que 

aduzem que a via correta para dirimir a existência de decisões antagônicas proferidas pelo 

árbitro e pelo juiz togado é a recursal92. 

                                                 
91 Acerca do cabimento de mandado de segurança em arbitragem, contra ato ilegal e teratológico do Poder 
Judiciário, confira-se o entendimento de WALD  e GARCIA DA FONSECA (“O mandado de segurança e a 
arbitragem”, Revista de Arbitragem e Mediação, nº 13, ano 4, Abril/Junho 2007, p. 13). 
92 Nesse exato sentido, manifestaram-se JOSÉ ANTONIO FICHTNER e ANDRÉ LUÍS MONTEIRO: “No caso de 
denegação pelo juízo estatal ao cumprimento da decisão arbitral, as partes da lide arbitral deverão ser 
intimadas para buscar a modificação da decisão judicial através dos remédios recursais próprios, perante o 
próprio Poder Judiciário. Não se trata, aqui, de hipótese de conflito de competência, que se destinaria apenas 
a definir qual entre os órgãos prolatores das decisões conflitantes prevaleceria competente.” (“Medidas 
urgentes no processo arbitral brasileiro”, Revista Trimestral de Direito Civil, ano 9, vol. 35, jul.-set./2008, p. 
72).  
Confira-se, ainda, o seguinte julgado: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO 
ARBITRAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÕES JUDICIÁRIAS ORIGINÁRIAS DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIDAS CONSTITUCIONALMENTE - INTERPRETAÇÃO 
RESTRITIVA E SISTEMÁTICA - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - JUÍZO ARBITRAL – NÃO 
INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO – SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO, ad referendum da Segunda Seção. (...) IV - A via 
processual correta para reformar a decisão contrária aos interesses dos suscitantes é a recursal, cabendo à 
parte envidar, na Instância própria, as medidas processuais necessárias à suspensão do julgado, caso assim 
pretenda. Para tal desiderato, é certo, o conflito de competência não se presta; IV - Conflito de Competência 
não conhecido.” (STJ – 2ª Seção, CC 122.439, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 21.05.2012). Registre-se, 
por oportuno, que o aludido conflito encontra-se pendente de julgamento que, iniciado, pode ser assim 
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Nessas hipóteses, como se nota, não será dado ao Poder Judiciário dizer se a 

competência para manter ou revogar a liminar em questão é do árbitro ou do magistrado. O 

árbitro ou tribunal arbitral são os únicos aptos a decidirem sobre sua competência, à luz do 

já citado princípio da kompetenz-kompetenz, restando ao Judiciário, apenas, o poder-dever 

de dar cumprimento às ordens emanadas do juízo arbitral. 

 

Está-se diante, assim, de um “falso” problema de conflito de competência, 

relacionado, na realidade, com a incompreensão do juiz togado acerca do momento em que 

cessa sua jurisdição, e, de outro lado, com a ausência de competência funcional do árbitro 

para fazer valer suas decisões que revogam ou alteram parcialmente eventual liminar 

deferida em cautelar preparatória. 

 

Poder-se-ia supor, dessa forma, que a proposta apresentada representaria um 

simples “giro de 360º” em torno do problema: de qualquer forma, o próprio Poder 

Judiciário será responsável por dar cabo da existência de decisões antagônicas, seja em 

sede de conflito de competência, seja por meio dos acima sugeridos agravo de instrumento 

ou mandado de segurança. 

 

Mas não é bem assim. A questão da competência do árbitro não deve 

mesmo ser dirimida pelo juiz togado, sob pena de ferir um dos princípios básicos e 

norteadores do instituto, qual seja o já referido kompetenz-kompentenz.  

 

E em nenhuma das situações propostas estará o Judiciário a adentrar nessa 

questão. De fato, nas soluções apresentadas, o juiz togado limitar-se-á a determinar o 

cumprimento da decisão do árbitro, nada mais, em virtude da existência de uma situação 

excepcional que demanda a referida relação de cooperação entre árbitros e magistrados. 

 

Não olvidamos, é claro, que tal solução pode dar azo a decisões judiciais 

que não apliquem adequadamente os ditames que regem a arbitragem – em detrimento da 

                                                                                                                                                    
sintetizado: o Ministro relator votou pelo não conhecimento do conflito, tendo sido acompanhado pela 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI . Já a Ministra NANCY ANDRIGHI divergiu do relator, para conhecer do 
conflito e declarar a competência da Câmara arbitral. O Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , a seu turno, pediu 
vista e com ele os autos encontram-se conclusos (conforme última consulta ao site http://www.stj.jus.br, em 
20.01.2013). 
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escolha feita pelas partes ao convencionar o referido método como único apto e adequado à 

resolução de eventuais litígios –, denegando cumprimento à ordem de revogação ou 

alteração parcial da liminar exarada pelo árbitro.  

 

Contudo, nesse ponto duas considerações merecem ser feitas.  

 

A primeira no sentido de que as partes ao convencionarem – frise-se, 

livremente – a submissão de seus litígios à arbitragem já conhecem as “regras do jogo” e 

devem arcar com as consequências da aludida escolha.  

 

Sabem, desde o momento em que pactuam a convenção arbitral, que não 

existe mecanismo na Lei de Arbitragem apto a solucionar eventuais situações patológicas 

advindas da inter-relação entre os processos arbitral e judicial – como a que ora se coloca – 

e, acima de tudo, sabem que a aludida legislação determina que é do árbitro – e só dele – a 

competência para reconhecer sua jurisdição. 

 

Sendo assim, pelas razões acima aduzidas, reiteramos que tais situações não 

ensejam o cabimento de conflito de competência. “Forçar” o cabimento do conflito, 

mesmo diante da completa ausência de jurisdição por parte do juiz togado e autorizando o 

Superior Tribunal de Justiça a dizer quem teria competência nessas situações (a despeito 

do princípio da kompetenz-kompetenz), não dá cabo ao problema. 

 

E aí entra a segunda consideração que se impõe: o problema, em última 

análise, reside na forma como o Poder Judiciário deve encarar a inter-relação entre o 

processo arbitral e o processo judicial e, à obviedade, o primeiro passo para evitar 

situações patológicas como a ora colocada está no reconhecimento e na aplicação do 

princípio da kompetenz-kompentez pelos juízes.  

 

Nesse ponto, destacamos que, embora ainda não haja um posicionamento 

consolidado, a tendência que vem sendo seguida pelos nossos Tribunais é a de assegurar o 

cumprimento da convenção de arbitragem e reafirmar a competência privativa dos árbitros 

para decidir sobre sua jurisdição.  
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Via de consequência, o reconhecimento de que somente ao árbitro toca a 

manutenção ou não das medidas judiciais deferidas em cautelares preparatórias, depois de 

instaurado o juízo arbitral, revela-se uma tendência judicial93, destacando-se, nesse sentido, 

o já referido decisum da lavra da Ministra NANCY ANDRIGHI
94. 

 

Mais uma vez destacamos que nossa opinião é firme no sentido de que a 

intervenção do Poder Judiciário em matéria de arbitragem deve estar adstrita a hipóteses 

excepcionais, sob pena de fazer letra morta de disposições insertas na Lei de Arbitragem, 

comprometendo o aludido instituto, eleito pelas partes no lugar do tradicional processo 

judicial.  

 

Feitas essas considerações, nosso entendimento é no sentido de que a 

hipótese em comento não autoriza conflito de competência, pois, em breve síntese, já que 

as premissas abaixo servirão ao capítulo que se segue, (i) quem decide sobre a competência 

do juízo arbitral é o próprio árbitro, e, ao fazê-lo, põe termo à jurisdição do juiz togado; (ii) 

autorizar o Superior Tribunal de Justiça a dizer, no bojo de conflito de competência, quem 

teria jurisdição in casu representa nítida ofensa ao princípio basilar da kompetenz-

kompetenz, notadamente reconhecido pela Lei de Arbitragem; (iii) não se mostra 

pertinente a equiparação dos tribunais arbitrais aos tribunais insertos no artigo 105, I, “d”, 

da Constituição Federal, pois, tal dispositivo refere-se exclusivamente aos órgãos do Poder 

Judiciário, em consonância com o art. 92 da Lei Maior; e, por fim, (iv) ainda que fossem 

                                                 
93 Confiram-se alguns julgados nesse sentido: 
“(...) nascendo a jurisdição arbitral, a partir desse momento é possível aos árbitros manter, alterar ou cassar a 
liminar concedida pelo Poder Judiciário” (TJSP – 20ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 
999.843/6, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JUNIOR, j. 23.6.2008); “(...) Hipótese excepcional, que enseja a 
competência do juízo estatal, todavia, é quando, antes da instauração do juízo arbitral, com a aceitação da 
nomeação pelo árbitro, haja necessidade de alguma dessas medidas cautelares ou de urgência. Nesses casos, 
admite-se que o requerimento seja feito diretamente ao juiz togado competente para o conhecimento da 
causa, sujeitando-se, todavia, à ratificação pelo juízo arbitral, assim que instaurado, remetendo-lhe os autos, 
de forma a preservar a competência plena da jurisdição privada sobre o litígio.” (TJMG, Agravo de 
Instrumento n.º 1.0024.07.600275-7/002, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIAS CAMILO , j. 17.01.2008); “Sendo 
a medida cautelar aviada antes de instaurada a arbitragem, é cabível ao juízo estatal a concessão da medida 
perseguida, devendo, contudo, serem os autos remetidos ao juízo arbitral para que o mesmo aprecie a 
manutenção ou não da tutela concedida assim que iniciado o procedimento arbitral. De ofício, determinaram 
a remessa dos autos ao juízo arbitral para manutenção ou não da tutela concedida.“ (TJMG, Agravo de 
Instrumento n.º 1.0480.06.083392-2/001, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. DOMINGOS COELHO, j. 14.02.2007); 
“Não obstante a eleição da arbitragem como meio de solução de conflitos, a ação cautelar de sustação de 
protesto, se ainda não instaurado o juízo arbitral, poderá ser ajuizada perante o juiz estatal, que, comunicado 
da instauração do juízo arbitral, providenciará a remessa dos autos para a devida apreciação da manutenção 
ou não da tutela concedida” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 2.0000.00.410.533-5, Rel. Des. ALVIMAR DE 

ÁVILA , j. 27.8.2003). 
94 Trata-se de decisum proferido no bojo do já referido REsp 1.297.974, disponibilizado em 19.06.2012. 
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superados os termos do art. 92 da Constituição, o qual limita aos órgãos do Poder 

Judiciário o conceito de tribunal, equiparar  os tribunais arbitrais a estes tribunais poderia 

acarretar resultados indesejáveis à arbitragem. 

 

3.2.2. O (des)cabimento de conflito de competência diante de decisões antagônicas por 

parte do árbitro e do juiz togado acerca da validade da convenção arbitral e o 

descabimento da suspensão da arbitragem nesses casos 

 

Em seu livro, CARMONA apresenta outra situação que, em tese e a nosso ver, 

poderia autorizar a parte a entender que seria o caso de suscitar conflito de competência 

(em nosso entender e como se verá, novamente descabido)95.  

 

Trata-se da hipótese em que uma das partes requer a instauração do 

processo arbitral, enfrenta a alegação do ex adverso de invalidade da convenção arbitral e 

vê-se diante de uma demanda proposta por este último perante o Poder Judiciário, no bojo 

da qual postula o reconhecimento da invalidade da convenção.  

 

O autor da arbitragem e réu no processo judicial alegará, a seu turno, a 

validade da convenção e pleiteará a extinção do processo ao juiz togado, com fulcro no art. 

267, VII, do CPC. 

  

O citado autor aduz que não haveria como reunir os dois processos, por ser 

a conexão inaplicável à arbitragem, mas alerta para o risco de decisões conflitantes (“o juiz 

estatal rejeita a defesa, afirmando sua competência, ao mesmo tempo em que o árbitro 

rejeita a alegação de invalidade da convenção arbitral e também afirma sua 

competência”96).  

 

No entender de CARMONA, a solução mais razoável para o aludido problema 

seria a suspensão do processo arbitral até que o juiz togado decida a questão, pois, 

                                                 
95 Op. cit., p. 176. 
96 Op. cit., p. 176. 
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invariavelmente, a ele tocará decidir sobre a validade da citada convenção arbitral, em sede 

de futura – e talvez inevitável, no caso – ação anulatória97. 

 

Além da solução apresentada pelo autor, outra saída possivelmente 

vislumbrada pela parte que moveu a arbitragem seria o conflito de competência, eis que se 

verá diante de situação patológica em que o processo judicial e o processo arbitral 

tramitarão paralelamente. 

 

Em nosso entender, tais soluções não seriam adequadas.  

 

Primeiro, no tocante ao conflito de competência, repisam-se as razões 

esposadas no capítulo antecedente (a saber, capítulo 3.2.1, resumidas ao final do tópico). 

 

Isso porque novamente se estará diante de um problema de ausência de 

jurisdição por parte do juiz togado, a partir do momento em que o árbitro reconhece a 

validade da convenção e afirma sua jurisdição.  

 

E, pelas razões amplamente esposadas, com fulcro no princípio basilar da 

kompetenz-kompetenz, somente ao árbitro, e não ao Poder Judiciário – especificamente no 

caso do conflito de competência, ao Superior Tribunal de Justiça – compete decidir sobre 

sua jurisdição.  

 

Ademais, pois, consoante já aduzimos, não entendemos adequada a 

equiparação dos tribunais arbitrais aos tribunais do Judiciário e sua eventual admissão 

poderia acarretar consequências indesejáveis na esfera arbitral. 

 

Já no que toca à suspensão do processo arbitral sugerida acima por 

CARMONA, vênias devidas, com tal assertiva não podemos concordar. 

 

                                                 
97 Nas palavras de CARMONA, “(...) A forma mais sensata de resolver este tipo de impasse será suspender o 
processo arbitral até a decisão, pelo juiz togado, da questão preliminar que lhe terá sido submetida, até 
porque, ao final e ao cabo, tocará ao juiz togado enfrentar a questão da validade da convenção de arbitragem 
na demanda, que será certamente movida pela parte resistente com base no art. 32 da Lei. Embora não seja 
esta a hipótese mirada pelo art. 25 da Lei de Arbitragem, a suspensão do processo arbitral parece, in casu, a 
solução menos traumática.” (Op. cit., p. 176).  
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Por mais que ao juiz togado toque decidir, ao final e no bojo de ação 

anulatória, sobre a validade da convenção arbitral, inicialmente a competência para tanto é 

única e exclusivamente do árbitro, por força do já referido princípio kompetenz-

kompetenz98.  

 

Desse modo, a nosso ver, não há que suspender o processo arbitral para que 

o juiz togado dirima a questão sobre a validade da convenção (e mais, nem haveria como 

compeli-lo a suspender a arbitragem, o que justamente dá azo ao problema em tela, 

consistente na tramitação dos dois processos paralelamente)99. 

 

Decidindo o árbitro pela sua validade e aceitando a jurisdição arbitral, a 

arbitragem deve prosseguir, em homenagem ao princípio basilar da arbitragem acima 

citado e ao pactuado livremente pelas partes100. 

 

                                                 
98 Princípio este inserto no já aludido art. 8º da Lei de Arbitragem, e que, aqui, encontra-se espelhado 
também no art. 20 da Lei, já que a parte que pretender arguir nulidade, invalidade ou inexistência da 
convenção arbitral deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, depois de instituída a 
arbitragem. Nesse sentido: SELMA LEMES, “Os princípios jurídicos da Lei de Arbitragem”, Aspectos 
Fundamentais da Lei de Arbitragem, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 105.  
99 No ponto, ELEONORA C. PITOMBO reconhece que a Lei de Arbitragem afirma o poder dos árbitros de 
apreciar questões atinentes à validade e eficácia da convenção arbitral, pelo aludido princípio da kompetenz-
kompetenz, e conclui acertadamente que “dessas disposições, decorre também o efeito negativo da convenção 
de arbitragem que consiste na interdição do Poder Judiciário em apreciar as questões atinentes à validade e 
eficácia da convenção arbitral. O efeito negativo é aquele que faz com que o efeito positivo seja oponível ao 
juiz togado, impondo a este abster-se de conhecer e julgar a questão antes da sua apreciação pelo árbitro.” 
(“Os Efeitos da Convenção de Arbitragem – Adoção do Princípio Kompetenz-Kompetenz no Brasil”, 
Arbitragem – Estudos em Homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares, In Memoriam, SELMA 

FERREIRA LEMES, CARLOS ALBERTO CARMONA e PEDRO BATISTA MARTINS (coord.), São Paulo: Editora 
Atlas, 2007, pp. 330/331). Ainda sobre o referido efeito negativo da convenção arbitral, J. E. CARREIRA 

ALVIM consigna o seguinte: “O caráter jurisdicional da arbitragem, ao lado da jurisdição estatal, explica a 
impossibilidade de as partes se socorrerem desta, mesmo quando já tenham optado por aquela. Se ambas as 
atividades têm a mesma natureza jurisdicional, não causa espécie que, elegendo uma, não possam se valer da 
outra, porquanto, em qualquer hipótese trata-se de jurisdição, só que uma delas exercida diretamente pelo 
Estado, e a outra, por particulares, mas com o seu consentimento. Com o propósito de impedir esse bis in 
idem, atua o efeito negativo da arbitragem.” (Tratado geral da arbitragem, Belo Horizonte: Mandamentos, 
2000, pp. 149/150). 
100 Nessa linha, também discordando da sugestão de CARMONA sobre a suspensão do procedimento arbitral 
até que o juiz se pronuncie sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, confiram-se os 
dizeres de ELEONORA C. PITOMBO: “(...) discordamos desse posicionamento, eis que, caso acatado, 
prestigiaria manobras procrastinatórias e atentaria contra a segurança jurídica da arbitragem. (...) abrir essas 
exceções seria prestigiar a perpetração de manobras procrastinatórias da parte recalcitrante que buscaria 
sempre ajuizar medidas judiciais paralelas à arbitragem com o fim de suspendê-la ou de levar ao juiz togado 
questões que optou por submeter ao juízo arbitral.” No tocante à alegação de que a análise a priori seria 
vantajosa, como medida de economia processual, a aludida autora assim se manifestou: “(...) discordamos de 
tal opinião, eis que acreditamos que a admissão dessa premissa seria conceder métodos procrastinatórios para 
partes de má-fé que se valeriam da morosidade do Judiciário para inviabilizar o procedimento arbitral.” (Op. 
cit., pp. 334/336).  
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Isso porque, repise-se, nosso entendimento é no sentido de que a escolha 

das partes deve ser prestigiada e de que a intervenção judicial somente deve se dar em 

hipóteses absolutamente excepcionais, sob pena de comprometer a efetividade do próprio 

instituto da arbitragem.  

 

Anote-se que há autores que defendem que a decisão do juiz no caso em 

análise deve prevalecer somente se a nulidade da convenção arbitral for tão “evidente” e 

“teratológica”, que seja perceptível prima facie101. 

 

Contudo, ainda nessas hipóteses, mantemos nosso entendimento. A parte 

que decidiu se submeter livremente a uma convenção arbitral supostamente viciada já 

conhecia as regras do jogo102, no sentido de que vige na arbitragem o princípio da 

kompetenz-kompetenz, pelo qual, reconhecendo o árbitro sua jurisdição e a validade da 

convenção arbitral, essa decisão somente poderá ser impugnada mediante o ajuizamento de 

ação anulatória de sentença arbitral.  

 

A nosso ver, deixar ao arbítrio do juiz a análise de quais situações são 

“extravagantes” a ponto de autorizar-lhe, desde logo, anular a convenção arbitral, ainda 

que, de outro lado, o árbitro eleito pelas partes já tenha aceitado a jurisdição, é ainda mais 

perigoso e temerário103. 

                                                 
101 Nesse sentido: “(...) o juiz só poderá manifestar-se pela nulidade da convenção de arbitragem se houver 
presente o elemento da teratologia, e ela seja tão evidente ao ponto de ser perceptível prima facie; ou seja a 
nulidade da cláusula ou do compromisso há de atingir elevado grau de absurdo, o vício há de ser de tão 
extrema extravagância, ao ponto de justificar e tornar necessário o abrandamento do princípio da 
competência-competência, disposto no art. 8º da Lei de Arbitragem.” (CAIO CESAR V IEIRA ROCHA, Limites 
do controle judicial sobre  a jurisdição arbitral no Brasil, Tese de doutorado não publicada, Orientador Prof. 
Titular José Rogério Cruz e Tucci, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2012, p. 97).  
Tal entendimento está alinhado com o posicionamento adotado por CARMONA, no sentido de que “(...) 
poderia o juiz togado reconhecer a invalidade de um compromisso arbitral a que falte qualquer de seus 
requisitos essenciais, ou a impossibilidade de fazer valer uma convenção arbitral que diga respeito a uma 
questão de direito indisponível; mas não poderia determinar o prosseguimento da instrução probatória para 
verificar o alcance da convenção arbitral ou para aferir se algum dos contratantes teria sido forçado ou 
induzido a celebrar o convênio arbitral”. Contudo, citado autor adverte que “(...) A doutrina, de qualquer 
modo, ainda não tem posicionamento firme no sentido de identificar com exatidão quais os limites dos 
poderes investigativos do juiz acerca da invalidade da convenção de arbitragem.” (Op. cit., p. 177). 
102 E mesmo os autores acima citados, que defendem a possibilidade de anulação judicial da convenção se o 
vício for aferível prima facie, aduzem a cabal impossibilidade de instrução probatória pelo juiz togado. Dessa 
feita, supondo-se que a parte tenha sido compelida a firmar convenção claramente viciada, somente o árbitro 
é quem teria poderes para, mediante produção de provas, verificar se isso de fato ocorreu. 
103 No ponto, anote-se que BERTRAND ANCEL sustenta justamente que a possibilidade da convenção de 
arbitragem estar de fato viciada é, estatisticamente, a hipótese mais improvável (“O Controle de Validade da 
Convenção de Arbitragem: O Efeito Negativo da Competência-Competência”, Revista Brasileira de 
Arbitragem, ano II, v. 6, abr.-maio-jun./2005, Thomson IOB e Cbar, p. 54). 
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Nesse sentido, reconhecendo a necessidade de prestigiar a segurança na 

arbitragem e postergando a possibilidade de declaração judicial de invalidade da 

convenção arbitral somente para o momento de apreciação da ação anulatória, caminham a 

doutrina104 e a jurisprudência pátrias105. 

                                                 
104 Confira-se: ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA : “É de se notar que cabe ao próprio árbitro decidir sobre a 
invalidade ou ineficácia (...) da convenção arbitral. Esta regra pode parecer paradoxal, uma vez que sendo 
inválida ou ineficaz a convenção, não poderia ter sido instituída a arbitragem. Apesar disso, pode (e mesmo 
deve) o árbitro examinar tal questão, para que se possa saber se o processo arbitral foi legitimamente 
instaurado. (...) Na hipótese de não ser colhida qualquer das arguições suscitadas nos termos do art. 20 da Lei 
de Arbitragem, deverá o procedimento arbitral prosseguir normalmente, até final julgamento, podendo-se 
trazer tais matérias novamente à discussão em demanda da nulidade da decisão proferida pelo árbitro.” 
(Arbitragem, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, pp. 64/65); BATISTA MARTINS e ISABEL M IRANDA: “(...) 
Questão importantíssima e primária na arbitragem é a determinação da existência, validade e eficácia da 
cláusula compromissória, pois é dela que emana a jurisdição dos árbitros. A lei de Arbitragem determina que 
cabe aos árbitros decidirem sobre sua própria jurisdição, nos termos do art. 8º, parágrafo único. Se os árbitros 
decidirem pela nulidade, invalidade ou ineficácia da cláusula compromissória, inexistirá jurisdição arbitral e 
o mérito do litígio será decidido pelo Poder Judiciário, conforme prevê o art. 20, parágrafo 1º da Lei 
9.307/1996, a não ser que as partes, à vista do vício apresentado pela cláusula compromissória anteriormente 
acordada, celebrem um compromisso válido. Já no caso de os árbitros considerarem a cláusula 
compromissória válida e eficaz, o art. 20, parágrafo 2º da Lei determina que ‘terá normal prosseguimento a 
arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, 
quando da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta lei.’” (“A Cooperação do Poder 
Judiciário com a Arbitragem”, Revista Direito ao Ponto, nº 4, pp. 13/15); CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

LOBO e GUILHERME LEPORACE: “Sendo anulável a convenção de arbitragem (pelas mesmas razões, 
considerado aqui o conceito de anulabilidade do negócio jurídico segundo o direito civil), a invalidade da 
convenção de arbitragem deve ser arguida no processo arbitral, na primeira oportunidade em que a parte tiver 
de se manifestar, observado o art. 20 da Lei 9.307/1996, que consagra o princípio kompetenz-kompetenz. Se 
os árbitros entenderem que a arguição é procedente, remeterão as partes ao órgão do Poder Judiciário 
competente para julgar a causa (§1º do citado art. 20). Se a arguição não for acolhida, a arbitragem terá 
prosseguimento normal, sem prejuízo de ser a questão examinada pelo Poder Judiciário, caso seja proposta 
ação de nulidade da respectiva sentença arbitral (§2º do art. 20).” (“Cumprimento e impugnação da sentença 
arbitral no Poder Judiciário”, Revista de Arbitragem e Mediação, ano 8, vol. 30, jul.-set./2011, p. 216); 
ELEONORA C. PITOMBO: “(...) a constitucionalidade do princípio Kompetenz-Kompetenz emana exatamente 
da faculdade das partes de elegerem um juízo privado para solução de seus conflitos e de se submeterem às 
consequências de tal escolha: a exclusão da intervenção de outro juízo, salvo em casos taxativos previstos na 
lei e que não implicam, em nenhuma hipótese, deslocamento da competência para apreciação do mérito do 
litígio. Cada ordem jurídica pode estabelecer medidas e formas distintas de intervenção (ou de ausência de 
intervenção) do juízo estatal na arbitragem, como um todo e particularmente no que tange ao controle do 
julgamento dos árbitros quanto aos requisitos da convenção arbitral. A Lei Brasileira de Arbitragem optou 
por adotar modelo em que a interferência judicial ocorra apenas a posteriori, no âmbito da ação de nulidade, 
nos termos do seu art. 32, inciso I. Assim, o modelo seguido pela Lei 9.307/96 foi o da ‘prioridade dos 
árbitros no tempo’.” (Op. cit., pp. 333/334); JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR: “Não caberá ao Estado-juiz decidir 
acerca da existência, validade ou eficácia da convenção de arbitragem ou do contrato que contenha cláusula 
compromissória, salvo na hipótese do art. 32, I, quando o Judiciário poderá ser provocado para se manifestar 
no âmbito da ação anulatória ou em embargos do devedor.” (Arbitragem, Jurisdição e Execução, 2ª edição, 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 193); JOSÉ AFONSO DE ASSIS: “Os dispositivos acima 
citados não deixam qualquer dúvida que na eventual argüição de incompetência do árbitro ou de nulidade, 
invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem a intervenção do Judiciário só ocorrerá caso dita 
argüição seja acolhida pelo juízo arbitral. Caso contrário, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem 
prejuízo de eventual reexame da questão pelo Judiciário, ou seja, quando e se proposta eventual demanda de 
nulidade da sentença arbitral. Reexame ex-post, portanto, e que só poderá ocorrer após a prolação da sentença 
arbitral. Fica nítido que o espírito da lei ao diferir o momento do controle judicial para depois da prolação da 
sentença arbitral, foi o de garantir a segurança das partes e, ao mesmo tempo, assegurar a celeridade e a 
eficácia concreta do procedimento arbitral. O contrário seria uma grave antinomia, a permitir que a pretexto 
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de discutir a cláusula arbitral previamente à discussão da controvérsia, uma parte priva a outra do 
instrumento para a necessária decisão e superação do conflito.” (“A nulidade da cláusula arbitral, os 
princípios da autonomia da cláusula compromissória da Kompetenz-Kompetenz”, Revista de Arbitragem e 
Mediação, ano 2, nº 4, jan.-mar./2005, pp. 243/244); e PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO: “O juízo arbitral 
é o local adequado para nele se discutirem as questões relativas à nulidade, invalidade ou ineficácia da 
convenção de arbitragem (cláusula compromissória ou compromisso arbitral). Isto significa que as partes não 
poderão, em ação própria, junto à justiça comum, discutir a validade da convenção, ou seja, eventuais vícios 
que poderiam levar quer à nulidade, quer à anulabilidade da convenção, os quais somente poderão ser 
discutidos, uma vez instituído o juízo arbitral, pelo próprio árbitro nomeado. As partes somente poderão 
valer-se, para discutir tais matérias junto à justiça comum, da ação anulatória prevista no art. 33, da nova Lei. 
Nem se diga que esta sistemática ofenderia ao princípio previsto no art. 5º, n. XXXV, da Constituição 
Federal, pois a nova Lei não afasta a possibilidade de se discutir, sede judicial, tais questões. Aqui a opção do 
legislador foi a de privilegiar e prestigiar o juízo arbitral para dirimir, no primeiro momento e com 
exclusividade, estas questões, evitando o absoluto descrédito que poderia gerar, para a instituição da 
arbitragem e para o seu próprio procedimento, uma ação judicial para discutir a validade da convenção. Aqui, 
as partes aguardariam anos pelo resultado do processo para, então, submeter a causa ao Juízo arbitral. O 
legislador, nesse passo, repita-se, resolveu sacrificar a segurança que proporcionaria o imediato 
questionamento da validade da convenção na justiça comum, por uma solução que evitasse qualquer entrave 
ou atraso representado por uma solução de continuidade da arbitragem, apesar dos ônus que eventualmente 
decorressem para uma das partes. Por outro lado, as partes, sem prejuízo do desenvolvimento da arbitragem, 
poderão, após a manifestação do árbitro, discutir na justiça comum a validade da convenção (...) Reconhecida 
a invalidade, não prevalecerá a sentença arbitral, cabendo à parte prejudicada, se os efeitos da anterior 
decisão já tiverem se operado, promover a ação indenizatória própria para recuperar os prejuízos sofridos” 
(“Aspectos processuais da nova lei de arbitragem”, Arbitragem: A Nova Lei Brasileira (9.307/96) e a Praxe 
Internacional, coord. Paulo de Borba Casella, São Paulo: Ltr, 1997, p. 144). 
105 Veja-se: “Prestação de serviços - Ação anulatória de negócios jurídicos, fundada em vício de 
consentimento - Estipulação de cláusula compromissória submetendo os conflitos entre as partes contratantes 
ao juízo arbitral - Exegese do art. 8º da lei n. 9.307/96 - Autonomia da cláusula compromissória - Satisfação 
dos requisitos de validade dos negócios jurídicos em geral - Contratos entre dois laboratórios, que versam 
sobre direitos disponíveis, relativos à prestação de serviços profissionais no ramo de análises clínicas - 
Competência do árbitro ou tribunal para decidir arguição de nulidade da cláusula arbitral ou do negócio 
jurídico que lhe é subjacente - Impossibilidade de análise da questão antes da instituição da arbitragem - 
Princípio competência-competência (kompetenz-kompetenz) não derrogado pela ratificação tardia da 
convenção de Nova Iorque - Inexistência de violação do princípio constitucional da inafastabilidade de 
jurisdição - Possibilidade de exame posterior da validade da sentença arbitral pelo Judiciário - Ação extinta, 
com fundamento no art. 267, VII, do CPC. Recurso desprovido.’’ (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, 
Apelacao 9123498-68.2009.8.26.0000, rel. Des. Edgard Rosa, j. 30/06/2011); “Apelação Cível. Negócios 
jurídicos bancários. Extinção do processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido. 
Cláusula compromissória, remetendo a solução de controvérsias ao juízo arbitral. De acordo com a 
sistemática instituída pela Lei da Arbitragem (cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF), qualquer 
controvérsia acerca da validade da cláusula compromissória deve ser submetida à decisão do árbitro. 
Situação em que a discussão somente pode ser levada ao Poder Judiciário após a conclusão do procedimento 
arbitral. Inteligência dos arts. 8º, 20, 32 e 33 da Lei nº 9.307/1996. Lições de doutrina. Precedentes. Sentença 
confirmada. Recurso desprovido.” (TJRS – 17ª Câmara Cível, AC 70030777312, Des. LUIZ RENATO ALVES 

DA SILVA , j. 22.04.2010); “Arbitragem. Suspensão do procedimento instaurado. Controle judicial da via 
eleita que deve ser realizado através de demanda própria. Impossibilidade de medida estranha ao objeto da 
presente ação. Providência almejada que, ademais, pode ser postulada no órgão perante o qual se processa a 
arbitragem. Recurso improvido.” (TJSP – 1ª Câmara de Direito Privado, AI 237.442-4/5-00, Des. ELLIOT 

AKEL, j. 20.08.2002); “(...) verifica-se que há cláusula compromissória inserta no contrato de prestação de 
serviços profissionais objeto da presente ação. Em nosso ordenamento jurídico, o instituto da arbitragem é 
regulado pela Lei nº 9.307/96. De acordo com esse diploma legal, ao árbitro escolhido pelas partes compete 
primeiramente se pronunciar sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem (parágrafo 
único do artigo 8º). Sendo assim, não cabe ao Poder Judiciário se pronunciar sobre tal questão antes de 
prolatada a sentença arbitral. Na verdade, segundo a Lei de Arbitragem, cabe ao Poder Judiciário, 
posteriormente, apreciar tal tema somente após a prolação da sentença arbitral, se provocado por meio de 
ação própria verificar e, eventualmente, decretar a sua nulidade (artigo 32 c/c 33).” (Decisão proferida em 1ª 
instância pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca – RJ, no bojo da ação declaratória 
nº 2004.209.003666-3, que foi, irretocavelmente, extinta sem resolução do mérito).  



 

45 
 

 

Destarte, entendemos que a intervenção do Poder Judiciário na arbitragem 

deve ser excepcional e permitir que a decisão do juiz togado se sobreponha a uma decisão 

arbitral sobre a validade da convenção de arbitragem, mitigando o princípio da kompetenz-

kompetenz em contrariedade à expressa disposição legal, não nos parece uma delas.  

 

Feitas essas considerações e voltando ao ponto, soa absurdo que dois 

processos, um arbitral e outro judicial, tramitem ao mesmo tempo, cada qual caminhando 

para um sentido? Sim, mas as partes que decidiram submeter seu litígio à arbitragem 

devem arcar com as consequências advindas dessa escolha e, mais, devem ter 

responsabilidade pelos termos da convenção entre elas pactuada.  

 

Diante dessa situação claramente patológica (ambos os processos em curso), 

restará ao autor da arbitragem lançar mão dos recursos ordinários para fazer cessar o 

processo judicial, entendimento este que, como visto no capítulo anterior (qual seja, 

capítulo 3.2.1), se coaduna com a jurisprudência mais recente em sede de conflitos de 

competência suscitados ao Superior Tribunal de Justiça106.  

 

Nessa hipótese, a questão provavelmente chegará até o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio da interposição de recurso especial pela parte inconformada com o 

decisum do Tribunal Estadual e a aludida Corte Superior, atribuindo correta interpretação à 

lei federal (mais precisamente, aos arts. 8º, parágrafo único, e 20, §2º, da Lei de 

Arbitragem), deverá reconhecer que o juiz togado não poderia dirimir a controvérsia em 

tela, tendo ferido o princípio kompetenz-kompetenz, inserto nos dispositivos em tela, 

extinguindo o processo judicial.  

 

                                                                                                                                                    
Registre-se que pesquisa realizada pela DIREITO GV em conjunto com o CBAR concluiu, analisando as 
decisões judiciais sobre o tema que “(...) Diante do efeito negativo da convenção de arbitragem, quando as 
partes se socorrem do Judiciário pedem – se socialmente eficaz tal norma – a predominância do acordo de 
vontades manifestado contratualmente, apto a afastar a jurisdição estatal para decidir a controvérsia surgida. 
E o que se constatou por meio da pesquisa – antecipando a conclusão –, é que indiscutivelmente a Lei de 
Arbitragem desfruta de plena eficácia, pois, desconsiderados percalços que são normais considerando o 
processo de amadurecimento de uma nova lei surgida no País, há inegável comunhão entre o mandamento 
legal e as decisões judiciais, prevalecendo o círculo virtuoso entre as esferas judicial e arbitral e um ethos de 
cooperação entre árbitros e juízes.” (tal pesquisa já foi mencionada neste estudo e trata do tema “Arbitragem 
e Poder Judiciário”, disponível em http://cbar.org.br/site/pesquisa-fgv-cbar; último acesso em Janeiro de 
2013). 
106 Trata-se do decisum anteriormente mencionado, proferido pelo Ministro MASSAMI UYEDA no bojo do CC 
122.439, disponibilizado em DJe 21.05.2012. 
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Por mais que isso implique na coexistência de decisões conflitantes e no 

absurdo de dois processos – um judicial, outro arbitral – tramitando ao mesmo tempo, e, 

ainda que a questão seja, ao final, decidida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, 

entendemos ser a solução apresentada a mais factível e que melhor atende ao escopo, à 

efetividade e à segurança da arbitragem. 

 

As partes estão cientes de que situações patológicas como a apresentada 

podem ocorrer, pois a jurisprudência é ainda instável em matéria arbitral. Contudo e como 

já visto, a tendência é que as decisões judiciais caminhem para a adequada aplicação das 

regras e princípios que regem a arbitragem. 

 

3.2.3. O (des)cabimento de conflito de competência entre tribunais arbitrais 

 

Em sede de conflito de competência suscitado entre duas Câmaras 

Arbitrais107 que aceitaram sua competência para julgar uma mesma controvérsia, a 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do conflito108.  

 

O voto da relatora, Ministra NANCY ANDRIGHI, que reconhece 

expressamente a jurisdicionalidade do procedimento arbitral, foi o único no sentido de 

admitir o seu processamento. Todos os demais julgadores, inclusive o já referido Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, entenderam que não incidiria à espécie o já mencionado artigo 

105, I, “d”, da Lei Maior. 

 

Cumpre destacar que o voto da Ministra MARIA ISABEL GALOTTI corrobora 

o entendimento já esposado, no sentido de que não é adequada a equiparação dos tribunais 

arbitrais àqueles tribunais referidos no art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, pois tal 

dispositivo refere-se exclusivamente aos órgãos do Poder Judiciário, em consonância com 

o art. 92 da Lei Maior109.  

 

                                                 
107 Destaque-se, como mencionado anteriormente, que os Tribunais Arbitrais, de fato, ainda não haviam sido 
instaurados, mas nenhum dos votos se ateve a essa questão.  
108 STJ – Segunda Seção, CC 113.260 / SP, Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 07.04.2011. 
109 Confira-se: o “Tribunal Arbitral não é órgão do Poder Judiciário. A circunstância de suas decisões terem a 
força de dirimir conflitos entre as partes e vincularem não torna o Tribunal Arbitral órgão do Poder 
Judiciário.” 
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Registre-se que o Ministro SIDNEI BENETI, depois de destacar sua 

preocupação com o possível aumento de processos perante aquela Corte acaso fosse 

admitido o referido conflito de competência, afirmou que “quando se escolhe a jurisdição 

arbitral, têm as partes de estar cientes de que fizeram um contrato, e de que esse contrato 

leva a riscos inerentes ao seu cumprimento como contrato, inclusive no tocante à 

praticização do Juízo Arbitral. Elas sabiam o que contratavam, ou seja, a exclusão da 

jurisdição estatal. (...) Por isso é que não conheço, mesmo, de conflito arbitral nenhum. Ou 

o Juízo Arbitral se efetiva, se instala, ou, então se frustra. Se se frustrar, que se deixe muito 

clara a frustração de todo o Juízo Arbitral; e então, as partes irão procurar os meios de 

jurisdição estatal que não sejam os meios de jurisdição convencional”. 

 

Tal solução, a nosso ver equivocada, não prevaleceu. Foi vencedor o voto 

da lavra do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, no sentido de que, por se tratar de 

interpretação de cláusula compromissória, a contenda deveria ser dirimida perante o Juízo 

monocrático de 1ª Instância. 

 

De fato, em tal hipótese de conflito de competência entre Tribunais 

Arbitrais diversos, a parte pode lançar mão da já referida ação do artigo 7º da Lei de 

Arbitragem (da qual tratamos no capítulo 3.1.2) ou, até mesmo, de uma simples ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando a compelir o 

oponente a se submeter ao processo perante o Tribunal Arbitral pactuado, com a sustação 

do processo arbitral indevidamente instaurado110. Extrai-se, assim, a solução para o 

conflito em tela da própria Lei de Arbitragem111. 

                                                 
110 Acerca do aludido julgado, confiram-se os comentários de LUIS FERNANDO GUERRERO: “(...) é cediço na 
doutrina a grande preocupação com os cuidados que devem ser tomados pelas partes na redação de uma 
cláusula compromissória e de um compromisso arbitral. Nesse contexto, arbitragens institucionais devem 
contar com a indicação clara e precisa do órgão que se pretende utilizar, referindo-se de modo completo à 
instituição arbitral de modo a não deixar dúvidas. Em arbitragens ad hoc, o cuidado deve ser ainda maior e 
cada detalhe deve ser observado, já que os regulamentos de arbitragem tentam cercar todos os detalhes, desde 
a indicação do árbitro até o proferimento da sentença e encerramento da jurisdição arbitral. Portanto, os 
problemas que as partes eventualmente terão no momento de se determinar de que modo será processada a 
arbitragem, em geral, são frutos da redação da convenção de arbitragem. A dubiedade dos termos trará sérias 
consequências às partes, especialmente algumas que elas sequer imaginaram. (...) Nesse caso o conflito de 
competência poderia ser aplicado na sua essência. Há paridade entre dois órgãos e discussão acerca de quais 
deles será competente para julgar a demanda. Contudo, nos parece interessante e natural que a demanda 
prevista nos arts. 6º e 7º da Lei de Arbitragem seja ampliada para todas as cláusulas patológicas, posto que há 
resistência mútua à instauração de arbitragens. Isso não viola o sistema e não realiza aproximações 
sobremaneira ampliativas que podem gerar consequências graves.” (Op. cit., pp. 84/86). 
111 A esse respeito, manifestou-se GUERRERO: “Isso porque, existindo convenção de arbitragem, mas não 
havendo determinação, ou havendo dúvida sobre as regras para indicação dos árbitros, a convenção de 
arbitragem será considerada como vazia, e as partes poderão se valer da demanda prevista nos arts. 6º e 7º da 
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3.2.4. O (des)cabimento de conflito negativo de competência entre árbitros e juízes 

togados 

 

Ainda na esteira do conflito de competência na seara arbitral, repisadas 

todas as considerações anteriormente feitas (especialmente no capítulo 3.2.1), entendemos 

por bem ressaltar que não vislumbramos igualmente a possibilidade de conflito negativo de 

competência em sede de arbitragem. E aqui chegar a essa conclusão é ainda mais simples. 

 

Considerando que o árbitro, firme no já aludido princípio da kompetenz-

kompetenz, decida pela sua incompetência para dirimir o litígio, extinguirá o processo 

arbitral, remetendo as partes ao Poder Judiciário. 

 

Este, a seu turno e dessa feita, estará obrigado a julgar a demanda que lhe 

for ajuizada, mesmo na hipótese de inferir que a decisão do árbitro não foi acertada. Não 

poderá, com base na existência de uma convenção de arbitragem sobre a qual o árbitro já 

se pronunciou, entendendo que a competência para dirimir o litígio seria mesmo arbitral, 

declarar-se também incompetente112, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, 

vetada pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal113. 

 

Tal situação, como destaca CARMONA, é oposta àquela em que o árbitro 

afirma sua jurisdição, reconhece a validade da convenção arbitral e julga a demanda, ainda 

que sem poderes para tanto, a qual é passível de revisão em sede de posterior ação 

anulatória114 (da qual cuidamos no capítulo 3.2.1). 

                                                                                                                                                    
Lei de Arbitragem. É importante notar que esses dispositivos podem ter aplicação ampliada para cláusulas 
patológicas em geral.” (Op. cit., p. 87). 
112 Nesse sentido, confiram-se os dizeres de CARMONA: “(...) Se o árbitro – competente para julgar sobre sua 
própria competência – verifica que as partes não lhe concederam poderes para decidir acerca de dada matéria, 
extinguirá o processo arbitral, reconhecendo que toca ao juiz estatal (e não a ele) solucionar o litígio. A 
decisão tomada pelo árbitro evita qualquer conflito negativo de competência, de sorte que o juiz togado, ao 
receber a causa, mesmo entendendo que a decisão do árbitro esteja equivocada, não pode determinar a este – 
que já decidiu sobre sua falta de competência – o compulsório julgamento da controvérsia. Em resumo: 
decretada pelo árbitro sua falta de competência, tal decisão não comportará revisão ou reversão, e o juiz 
togado deverá decidir a causa, sem reenviar as partes à arbitragem (ainda que constate erro na decisão  do 
árbitro).” (Op. cit., p. 286). 
113 Referido dispositivo, como se sabe, assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito”. 
114 Op. cit., p. 286. 
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3.2.5. Medidas de urgência que podem ser determinadas pelo próprio árbitro 

 

Com relação à fase que se instaura juntamente com o aceite da nomeação 

pelo árbitro, momento em que se considera instituída a arbitragem, à luz do artigo 19 da 

Lei de Arbitragem115, os árbitros poderão solicitar ao Poder Judiciário a execução de 

medidas coercitivas ou cautelares, no exercício de seus poderes instrutórios, conforme 

autoriza o artigo 22, §§ 2º e 4º, da Lei de Arbitragem116.  

 

Vislumbrando a presença dos requisitos necessários, o árbitro pode 

conceder a medida cautelar postulada pela parte, com o fito de assegurar o resultado final 

da arbitragem, fazendo-se, em alguns casos, mister a força da Justiça Estatal para a 

execução da referida medida (se a parte em face de quem for decretada a medida 

conformar-se com a decisão, a cooperação do juiz togado, obviamente, não se fará 

necessária). 

 

E, como veremos, pode o árbitro também deferir a antecipação dos efeitos 

da tutela se for o caso, novamente tendo ao seu dispor a possibilidade de requerer a 

cooperação do juiz togado para fazer a parte recalcitrante atender à medida.  

 

Justamente esses casos serão objeto do presente capítulo.   

 

Isso porque, apesar de a celeridade ser marca característica do processo 

arbitral, determinadas situações clamarão por medidas de urgência (cautelares ou 

antecipatórias) na esfera arbitral, a fim de preservar direitos ou abreviar providências que a 

parte pretende obter, definitivamente, com a sentença arbitral de procedência. E pode 

                                                 
115 Confiram-se os exatos termos do aludido dispositivo: “Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem 
quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários”. 
116 Verbis: “Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas 
e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das 
partes ou de ofício. 
(...) § 2º Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar depoimento pessoal, o 
árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa, ao proferir sua 
sentença; se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do 
tribunal arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a 
existência da convenção de arbitragem. 
(...) § 4º Ressalvado o disposto no § 2º, havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros 
poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente, competente para julgar a causa”. 
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ocorrer que, nessas hipóteses, a parte não atenda à determinação arbitral espontaneamente, 

o que dará azo à necessidade de medidas coercitivas.  

 

Inicialmente, com relação às medidas cautelares na esfera arbitral, uma 

leitura literal do supra referido artigo 22, §4º, da Lei de Arbitragem pode conduzir à 

interpretação assistemática e equivocada. Isso porque tal dispositivo pode levar a crer que 

o árbitro não seria competente para conceder o provimento cautelar, devendo solicitá-lo ao 

órgão do Poder Judiciário que seria, originalmente, competente para julgar a causa117. 

 

Nessa esteira, há autores que entendem que, somente se a convenção de 

arbitragem expressamente o autorizar, poderão os árbitros, no lugar do juiz togado, 

conceder a medida cautelar necessária a resguardar o resultado final da arbitragem118. E, o 

que é ainda mais grave, há aqueles que refutam o próprio poder cautelar do árbitro119.  

 

No entender dos adeptos de tais correntes, restará à parte interessada a 

possibilidade de requerer o provimento cautelar ao juiz togado originariamente competente 

para o julgamento da causa ou, então, poderá o próprio árbitro requerer o provimento 

cautelar que entender indispensável ao referido magistrado.  

 

Tal interpretação, contudo, não se alinha com as regras que disciplinam a 

arbitragem, enquanto sistema que tem como mote o fato de que as partes livremente 

                                                 
117 Para conferir como o aludido tema é regulado em outros ordenamentos, confira-se: MANUEL PEREIRA 

BARROCAS, “Algumas notas sobre medidas cautelares no direito comparado da arbitragem”, Revista de 
Arbitragem e Mediação, ano 8, vol. 30, Editora Revista dos Tribunais, jul.-set./2011, pp. 51/59. 
118 PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO indaga qual seria a interpretação adequada ao dispositivo em tela, para 
assim concluir: “(...) em razão dos princípios que a nova Lei consagra, seria total absurdo, a brigar com o 
sistema adotado, proibir que o árbitro, autorizado pela convenção de arbitragem – portanto, pelas partes – 
pudesse decidir sobre as questões de cunho cautelar. Se o árbitro pode regular definitivamente, sem qualquer 
participação do Judiciário, a questão de fundo, o mérito do litígio, nos limites que a convenção autoriza, 
porque não pode, nas mesmas condições, conceder medidas provisórias requeridas por uma das partes 
quando ‘houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão 
grave e de difícil reparação’ (art. 798 do CPC). (...) Não dispondo a convenção de arbitragem sobre a 
possibilidade do árbitro conceder tais medidas, poderão as partes requerê-las diretamente ao juiz que seria 
competente para o julgamento da causa. (...) Nada impede que o próprio árbitro, de ofício, solicite ao juiz que 
seria competente para o julgamento da causa as medidas cautelares que ele entenda indispensáveis para 
garantir a efetividade da própria arbitragem enquanto procedimento análogo ao judicial.” (“Aspectos 
processuais da nova lei de arbitragem”, Arbitragem: A Nova Lei Brasileira (9.307/96) e a Praxe 
Internacional, PAULO DE BORBA CASELLA (coord.), São Paulo: Ltr, 1997, pp. 151 e 152 – grifamos). 
119 Nesse sentido, vejam-se os dizeres de PAULO FURTADO: “(...) não pode o árbitro, ou o tribunal, decretar 
medidas coercitivas, ou processar e julgar ações cautelares” (Lei da Arbitragem Comentada, PAULO 

FURTADO e UADI L. BULOS, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 93). Na mesma linha: IRINEU STRENGER, 
Comentários à Lei Brasileira de Arbitragem, São Paulo: Editora LTr, 1998, p. 131. 
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decidiram submeter seu litígio a um ou mais particulares especialistas na matéria, 

abdicando, sempre que esta não for imprescindível, da intervenção estatal. 

 

A esse respeito e rechaçando o apego estrito à letra da Lei, CARMONA 

afirma expressamente o poder cautelar do árbitro e destaca que este julgador livremente 

escolhido pelas partes não pode servir de mero interlocutor, junto ao juiz togado, para a 

obtenção de um provimento cautelar120.  

 

Provimento este que, frise-se, terá por escopo assegurar o resultado da 

arbitragem, cuja decisão final evidentemente compete ao árbitro, razão pela qual é natural 

e razoável que deve ser também dele a manifestação sobre a necessidade de eventual tutela 

cautelar121. 

                                                 
120 Confira-se: “(...) Embora o legislador não tenha sido incisivo, deixou claro (ou, pelo menos, mais claro do 
que estava no Código de Processo Civil) que, havendo necessidade de tutela cautelar, a parte interessada na 
concessão da medida deverá dirigir-se ao árbitro (e não ao juiz togado), formulando seu pedido 
fundamentadamente; o árbitro, considerando estarem demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, 
concederá a medida cautelar. Se a parte em face de quem for decretada a medida conformar-se com a 
decisão, a ela submetendo-se, não haverá qualquer intervenção do Poder Judiciário; se, ao contrário, 
caracterizar-se resistência, o árbitro solicitará o concurso do juiz togado, não para que este delibere se é caso 
ou não de conceder-se a medida pleiteada, mas apenas e tão somente para concretizá-la. Explica-se assim, de 
modo conveniente, o evasivo §4º do art. 22 da Lei: os árbitros poderão solicitar o concurso do juiz togado 
para a execução da medida cautelar, e ainda assim se isso for necessário. Tal visão ampla dos poderes do 
árbitro está longe de obter a unanimidade dos intérpretes. Muitos preferem apegar-se à letra da lei, 
imaginando, que o árbitro deva apenas servir de interlocutor, junto ao juiz togado, para o manejo de uma 
demanda cautelar qualquer. Isto levaria a situações francamente insustentáveis, tornando-se o árbitro um 
mero substituto processual da parte, que apenas instaria o árbitro a requerer (em nome próprio) a tutela de um 
pretenso direito do litigante. Considerando-se que a medida cautelar visa a assegurar o resultado útil do 
processo, é razoável (embora nem sempre prático) conceder ao órgão julgador que proferirá a decisão sobre a 
demanda principal a competência para detectar a necessidade ou não de tutela cautelar. O Código de 
Processo Civil chancelou a natural ligação entre as duas demandas (cautelar e principal) ao dispor, no art. 
800 do Estatuto de Processo, que as medidas cautelares deverão ser pleiteadas ao juiz da ação principal, e, 
quando preparatórias (ou melhor, antecedentes), ao juiz competente para conhecer da ação principal. Com a 
arbitragem não poderia acontecer de modo diverso: é do árbitro a competência para decidir demanda cautelar 
encetada por qualquer dos litigantes acerca de matéria sujeita à decisão arbitral. E para configurar tal 
competência não é preciso encontrar na convenção arbitral poderes expressos para proferir decisão que diga 
respeito a tutela cautelar. Insisto neste ponto: se as partes concederam poderes ao árbitro para resolver suas 
pendências acerca de um determinado contrato, para solucionar uma disputa entre sócios de uma determinada 
companhia, para estabelecer a responsabilidade pela prática de dado ato, estes poderes também envolvem os 
decorrentes da tutela cautelar (eventual e instrumental).” (Arbitragem e Processo, pp. 323/325). 
121 Nesse sentido, veja-se ponderação autor acima referido: “Considerando-se que a medida cautelar visa a 
assegurar o resultado útil do processo, é razoável (embora nem sempre prático) conceder ao órgão julgador 
que proferirá a decisão sobre a demanda principal a competência para detectar a necessidade ou não de tutela 
cautelar. O Código de Processo Civil chancelou a natural ligação entre as duas demandas (cautelar e 
principal) ao dispor, no art. 800 do Estatuto de Processo, que as medidas cautelares deverão ser pleiteadas ao 
juiz da ação principal, e, quando preparatórias (ou melhor, antecedentes), ao juiz competente para conhecer 
da ação principal. Com a arbitragem não poderia acontecer de modo diverso: é do árbitro a competência para 
decidir demanda cautelar encetada por qualquer dos litigantes acerca de matéria sujeita à decisão arbitral. E 
para configurar tal competência não é preciso encontrar na convenção arbitral poderes expressos para proferir 
decisão que diga respeito a tutela cautelar.” (CARMONA, Arbitragem e Processo, p. 325).  
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Concordamos com tal interpretação sistemática da Lei de Arbitragem e 

verificamos que com ela também se coaduna o entendimento de diversos outros autores, 

tais como ADRIANA NOEMI PUCCI
122, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA

123, HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR
124, J. E. CARREIRA ALVIM

125, JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR
126, LUIZ 

ROBERTO AYOUB
127, MARINA MENDES COSTA

128, NILTON CÉSAR ANTUNES DA COSTA
129, 

PAULO OSTERNACK AMARAL
130, PEDRO A. BATISTA MARTINS

131 e SERGIO BERMUDES
132.  

                                                 
122 Referida autora aduz que “(...) no decorrer do processo arbitral, o árbitro poderá considerar necessário 
impetrar uma medida cautelar, cuja execução e implementação deverá ser requerida ao juiz” (“Juiz & 
Árbitro”, Aspectos atuais da Arbitragem, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 12 – grifamos e relembramos, por 
oportuno, que a execução e implementação somente serão requeridas ao juiz togado se a parte não atender 
espontaneamente à determinação cautelar do árbitro). 
123 Veja-se: “(...) o árbitro tem o poder de proferir provimentos de urgência, tanto de natureza cautelar como 
antecipatórios da tutela jurídica que normalmente seria prestada ao final do processo. Tais provimentos, 
porém, não podem ser atuado praticamente pelo árbitro, que não possui imperium. Por essa razão é que se faz 
necessário o auxílio judicial.” (“Das Relações entre a Arbitragem e o Poder Judiciário”, Revista Brasileira de 
Arbitragem, ano II, nº 6, abr.-jun./2005, p. 26). 
124 No ponto, aduz o seguinte: “Essas medidas [cautelares ou coercitivas], porém, não podem nascer de 
deliberação ex officio do árbitro. Cabe à parte requerê-las e, sendo julgadas cabíveis e necessárias, seu 
deferimento ocorrerá, ainda, no âmbito do juízo arbitral, sendo a execução solicitada, em seguida, ao juízo 
ordinário. Por outro lado, não é dado à parte dirigir-se diretamente ao juiz togado para requerer-lhe medida 
preventiva a ser aplicada sobre os bens e direitos disputados no procedimento extrajudicial. Originariamente, 
a competência sobre o incidente é do árbitro ou do órgão arbitral. Uma vez, entretanto, que a este falta o 
imperium necessário à atividade executiva, é ao juiz togado que a lei confere o poder de providenciar a 
implementação das medidas coercitivas, mesmo quando dentro do juízo arbitral.”  (Curso de Direito 
Processual Civil – Procedimentos Especiais, vol. III, 38ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 
350/351). Com relação à assertiva final do autor, relembramos que o árbitro somente se valerá do auxílio 
coercitivo do juiz togado se necessário para o atendimento da tutela cautelar deferida no processo arbitral. 
125 Confiram-se os dizeres do aludido autor: “Da mesma forma que pode haver necessidade de medidas 
coercitivas contra testemunhas que, sem justa causa, se recusem a depor na audiência arbitral, podem tornar-
se igualmente necessárias medidas cautelares para garantir a eficácia da futura sentença arbitral. Nessas 
hipóteses, pode o árbitro determiná-las, só se valendo do órgão do Poder Judiciário (detentor do imperium) 
que seria, originalmente, competente para julgar a causa, para efetivá-las, se houver recalcitrância.” 
(Comentários à Lei de Arbitragem, 2ª edição, Curitiba: Juruá, 2008, pp. 142/143).  
126 Nesse sentido: “Se o árbitro pode regular definitivamente, sem qualquer participação do Judiciário, a 
questão de fundo, o mérito do litígio, nos limites que a convenção autoriza, não se encontra qualquer razão 
plausível para impedi-lo, nas mesmas condições, a conceder incidentalmente medidas de urgência de ofício 
ou por requerimento dos interessados, desde que a hipótese vertente justifique a tomada desta providência 
emergencial. (...) Desde que instaurado o juízo arbitral, inexiste possibilidade jurídica de o interessado dirigir 
qualquer desses requerimentos ao juiz togado que seria competente, originariamente, se fosse o caso, para 
conhecer da lide principal. E, assim, entendemos porque no momento em que as partes convencionam a 
arbitragem como forma única de solução dos seus conflitos, porventura decorrentes do próprio contrato, 
apenas a jurisdição privada é que será competente para decidi-los, inclusive as lides acautelatórias deles 
decorrentes e outras medidas de urgência relacionadas com o mesmo objeto conflituoso.” (Arbitragem, 
jurisdição e execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 221/222) 
127 Nessa linha, aduz o aludido autor que: “O árbitro, uma vez instituída a lide, tem a competência 
jurisdicional e concedida pelas próprias partes, para a efetivação da requerida tutela; no entanto, no caso de 
necessidade de força coercitiva para fazer valer sua decisão, deverá solicitar o auxílio da autoridade judiciária 
competente, pois a esta cabe prevalecer seu poder de imperium.” (Arbitragem: O Acesso à Justiça e a 
Efetividade do Processo. Uma Nova Proposta, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 80/81). 
128 A ex-conselheira adjunta nas equipes latino-americana e Leste Europeu da Secretaria da Corte 
Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI) afirma o seguinte: “Numa primeira 
leitura da lei brasileira, a lei de arbitragem parece não conferir poderes ao tribunal arbitral para decretar 
medidas cautelares por faltar a este o poder de imperium, exclusivo dos tribunais locais. A doutrina entende, 
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A seu turno, no tocante às situações que clamem pela antecipação dos 

efeitos da tutela, igualmente não vemos qualquer óbice à sua concessão pelo árbitro.   

 

Se, instado pela parte na arbitragem, vislumbrar a presença dos requisitos 

autorizadores133, poderá antecipar total ou parcialmente o provimento arbitral final. 

 

                                                                                                                                                    
entretanto – e a prática da arbitragem no Brasil confirma –, que o tribunal arbitral pode e deve decretar tais 
medidas desde que solicitado pelas partes. A intervenção do juiz permanece necessária para a execução 
dessas medidas.” (“Os poderes do tribunal arbitral para decretar medidas cautelares”, Revista de Arbitragem 
e Mediação, ano 8, vol. 28, Editora Revista dos Tribunais, jan.-mar./2011, p. 120). No ponto, frise-se, a 
intervenção do Judiciário somente será necessária se a parte não atender voluntariamente à determinação 
arbitral. 
129 Verbis: “(...) seria ilógico pensar que uma tutela urgente que envolve perigo iminente com risco de perda 
do bem da vida ou antecipação dos efeitos da tutela definitiva devesse passar pelo crivo, em primeiro lugar, 
do juiz estatal, que está tolhido de adentrar no mérito da questão litigiosa. (...) tamanha é a incongruência 
pensar que o árbitro simplesmente deve encaminhar ao Poder Judiciário o pleito de urgência (tutela cautelar) 
das partes sem decidir, pois assim estaria atuando como mero entregador de recados, cumprindo trâmites 
burocráticos, enquanto o bem da vida se vê prestes a perecer às suas vistas e das próprias partes.” (Poderes 
do Árbitro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 112). 
130 Veja-se: “O §4º do art. 22 da Lei 9.307/96 parece fazer crer que os árbitros deverão solicitar as medidas 
cautelares (rectius: urgentes) ao órgão do Poder Judiciário que seria, originalmente, competente para julgar a 
causa. Contudo, a toda evidência não foi esse o intuito do legislador. A partir do momento em que as partes 
retiram do Estado o poder de resolver o seu litígio, investindo um (ou mais) particular(es) de poder para 
decidir a controvérsia de forma definitiva, vinculante  e obrigatória, parece claro que qualquer interferência 
estatal no mérito do litígio será ilegítima.” (“A concessão de medidas urgentes em processo arbitral 
envolvendo o Poder Público”, Revista de Processo, nº 157, ano 33, Março/2008). 
131 O aludido autor assevera que, “(...) quando os promitentes firmam o compromisso, derrogando a 
jurisdição estatal, conferem ao árbitro a competência e o poder para resolver todas as questões atinentes à 
espécie, assumindo este o dever de zelar para que as partes não sejam prejudicadas nos seus direitos, o que 
inclui, obviamente, a competência para determinar medidas cautelares ou coercitivas (...) assim, cabe ao 
julgador privado adotar todas as providências cabíveis ao efetivo exercício da jurisdictio, abrangendo, 
naturalmente, os remédios cautelares, vez que de natureza incidental, acessório e, consequentemente, 
necessários ao justo deslinde da controvérsia” (“Da ausência de poderes coercitivos e cautelares do árbitro”, 
Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem, Pedro A. Batista Martins, Selma M. Ferreira Lemes e Carlos 
Alberto Carmona, Rio de Janeiro: Forense, 1999, pp. 357/382, esp. p. 363) 
132 Confira-se: “Seria um nonsense sustentar que o tribunal arbitral careça de ir ao juiz togado para solicitar a 
inquirição de testemunha, nas condições do art. 847 do CPC, disposta ela a prestar o seu depoimento, apenas 
porque essa inquirição, antecipada do momento próprio, seja uma providência cautelar. Idem quanto – 
sempre para ilustrar – à caução, ou a obras de conservação em coisa litigiosa, ou judicialmente apreendida. 
De novo, tal qual se disse das medidas coercitivas, o árbitro decreta essas providências cautelares e poderá 
buscar, no juízo comum, a efetivação delas, havendo necessidade. (...) Não faria sentido poderem os árbitros 
proferir sentença produtora (por certo, dentro dos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada) dos mesmos 
efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário (art. 31), consistente, quando condenatória, 
num título executivo judicial (CPC, art. 585, III), sem que pudessem determinar as providências 
assecuratórias da eficácia desses julgados.” (“Medidas coercitivas e cautelares no processo arbitral”, 
Reflexões sobre arbitragem, coord. PEDRO A. BATISTA MARTINS e JOSÉ MARIA ROSSANI GARCEZ, São Paulo: 
LTR, pp. 279/280). 
133 Os quais, frise-se, podem ser aqueles (i) insertos no art. 273 do CPC (se escolhida a lei processual 
brasileira como aplicável à arbitragem), (ii) previstos na lei processual estrangeira cuja aplicação se elegeu, 
(iii) decorrentes de procedimento convencionado e criado pelas partes por ocasião da celebração da 
convenção arbitral, ou, ainda, (iv) oriundos de procedimento escolhido pelo próprio árbitro, se a convenção 
de arbitragem assim autorizar.   
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Vale anotar, de qualquer sorte, que também nesse ponto não há consenso 

doutrinário, havendo autores que reconhecem expressamente o poder antecipatório dos 

árbitros134 e aqueles que o refutam, salvo se expressamente previsto na convenção 

arbitral135. 

                                                 
134 Nessa esteira, confiram-se, respectivamente, os dizeres de CARMONA e EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE: “Não vejo obstáculo para que o árbitro também possa, instado pela parte interessada, antecipar 
tutela. (...) Se apenas o árbitro está autorizado a proferir o provimento final, toca também a ele – e apenas a 
ele – decidir se antecipará ou não algum, alguns ou todos os efeitos que sua decisão irá produzir! Não haverá 
necessidade de encontrar na convenção de arbitragem autorização para que os árbitros antecipem tutela, pois 
tal autorização é implícita: as partes investem os árbitros de poderes para resolver todas as questões 
controvertidas que as envolvem, cabendo aos julgadores – juízes que são – zelar pela justa solução do litígio, 
adotando todas as providências necessárias ao pleno exercício do poder jurisdicional que lhes foi concedido 
pelos contendentes” (Arbitragem e Processo, p. 329); “Igualmente à reconvenção, a Lei de Arbitragem nada 
disciplina a respeito [da tutela antecipada]. Até porque é coerente com o que apontamos no capítulo anterior 
sobre não estipular regras processuais que integrarão o seu devido processo legal, deixando essa tarefa a 
cargo das partes e árbitros. A tutela antecipada nada mais é do que uma parte do exame de mérito que é 
trazido para outro momento do processo, visando produzir determinados efeitos que a situação in concreto 
requer, seja para resguardar a parte, seja para resguardar o processo.  E isso o árbitro pode fazer. Se é juiz de 
fato e de direito para julgar todo o mérito (art. 18) e se a tutela antecipada é uma prévia apreciação do pedido 
todo, também é o árbitro (e só ele) que será competente para apreciar parte dele. Quem pode o mais pode o 
menos. Soma-se a isso o fato de que, como sabido, o procedimento é ditado pelas partes e, na ausência delas, 
pelo árbitro (art. 21, §1º). Podemos também pensar que as partes podem muito bem decidir que naquele 
determinado processo será possível a antecipação de tutela. Caso assim não estipulem, por conta justamente 
do poder integrativo do procedimento pelo árbitro, ele poderá decidir ser cabível ou não antecipar efeitos de 
sua decisão.” (Processo Arbitral e Sistema, São Paulo: Atlas, 2012, pp. 179/180). 
ROGÉRIO MONTAI DE LIMA e MARCELO DE OLIVEIRA SILVA , a seu turno, aduzem que “(...) embora o árbitro 
não tenha o poder de efetivar ou executar o provimento antecipatório, tem o poder cognitivo. Significa que a 
ele é outorgado o poder de proferir ou decretar uma decisão; portanto, uma medida cautelar ou uma tutela 
antecipada. (...) o árbitro só irá pedir ao Juiz Estatal a execução da tutela antecipada ou da medida cautelar 
caso a parte não cumpra a decisão proferida por ele.” No entanto, tais autores parecem condicionar tais 
poderes à sua expressa autorização na convenção arbitral, com o que não concordamos pelas razões já 
explanadas. Veja-se: “Desta forma, tendo o árbitro os mesmos poderes de um juiz togado, exceto o poder 
coercitivo, estará ele autorizado pela convenção arbitral a decretar tutela antecipada ou medida cautelar ou 
provisória. É claro que a convenção arbitral deve regular expressamente quais os poderes que o árbitro terá, 
principalmente, quanto ao pronunciamento de medidas cautelares.” (“Possibilidade de Concessão da Tutela 
Antecipada no Instituto da Arbitragem”, Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil, ano IX, nº 55, 
set./out. 2008, pp. 17/18). 
Na mesma esteira, confiram-se: FRANCISCO JOSÉ CAHALI : “A jurisdição do árbitro (ou painel) é completa 
para o conhecimento de todas as questões relativas ao conflito. Lembre-se apenas da ausência de poder 
coercitivo ou de poderes de execução das medidas, estes privativos do Judiciário.” (“Medidas de urgência na 
arbitragem e o novo regulamento do CAM-CCBC”, Revista de Arbitragem e Mediação, ano 9, vol. 33, 
Editora Revista dos Tribunais, abr.-jun./2012, p. 278); JOSÉ ANTONIO FICHTNER e ANDRÉ LUÍS MONTEIRO: 
“(...) o árbitro exerce seu poder jurisdicional através de plena cognição da causa, o que lhe permite a 
concessão de medidas urgentes. Basta o exercício da cognição para a decretação dessas medidas. Não há 
qualquer impedimento legal neste sentido. (...) se as partes conferem ao árbitro o poder de processar e julgar 
o conflito de interesses em sua inteireza, não há razão legal ou lógica para proibi-lo de conhecer de medidas 
urgentes, cujo objeto, dada sua natureza instrumental ou de continência, nunca será mais abrangente do que a 
lide principal, a ser resolvida na sentença arbitral. Trata-se de mera aplicação da regra de quem pode o mais 
pode o menos (cui licet quod est plus, licet utique quod est minus).” (“Medidas urgentes no processo arbitral 
brasileiro”, Revista Trimestral de Direito Civil, ano 9, vol. 35, jul.-set./2008, pp.52, 53 e 60); KATHERINE 

SPYRIDES: “(...) constatado que o árbitro exerce a função jurisdicional também na concessão de medidas de 
urgência, diga-se, para a qual basta somente o cognitio, surge a importância da cooperação do juízo estatal 
para a execução do provimento, caso este exija o uso da força para seu cumprimento. A atuação do Poder 
Judiciário funcionará, em hipóteses como essa, como um longa manus da instância arbitral.” (“Da 
importância da comunicação entre o Poder Judiciário e o Juízo arbitral para a efetividade da arbitragem”, 
Arbitragem Nacional e Internacional, ANA LUIZA BACCARAT DA MOTTA PINTO e KARIN HLAVNICKA 
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Urge destacar, ainda, que, à luz do princípio da autonomia da vontade, as 

partes podem perfeitamente convencionar a impossibilidade de concessão de provimento 

cautelar ou antecipatório pelo árbitro ou, até mesmo, acordar que eventuais provimentos 

dessa natureza sejam pleiteados diretamente ao juiz togado.  

 

Nessa última hipótese, de todo modo, ainda que a tutela de urgência seja 

deferida pelo juiz togado, o árbitro poderá manter ou até mesmo cassar a referida medida 

quando da prolação da sentença arbitral (e, à obviedade, a cassação será necessária – ou 

                                                                                                                                                    
SKITNEVSKY (coord.), Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 94); e SELMA MARIA FERREIRA LEMES: “Com a 
nova sistemática introduzida pela Lei 9.307, de 1996, o árbitro passou a contar com a possibilidade de 
decretá-las, mas não de executá-las.” (“A inteligência do art. 19 da Lei de Arbitragem (Instituição da 
Arbitragem) e as medidas cautelares preparatórias”, Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e 
da Arbitragem, ano 6, nº 20, Editora Revista dos Tribunais, abr.-jun./2003, p. 418). 
Notamos que a jurisprudência se alinha com tal entendimento. Vejam-se, exemplificativamente, os seguintes 
julgados: “(...) Instaurado o juízo arbitral, as medidas urgentes devem ser levadas ao conhecimento do árbitro 
que, dessa forma, solicitará aquelas que entender cabíveis perante o órgão do Poder Judiciário, que seria, 
originariamente, competente para julgar a causa, nos termos do art. 22, §4º, da Lei 9.307/1996.” (TJSP – 5ª 
Câmara de Direito Privado, AC 431.916-4/3-00, Des. SILVÉRIO RIBEIRO, j. 11.06.2008); “PROCESSUAL 
CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGRA DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA PARA 
JULGAMENTO DOS LITÍGIOS – TRIBUNAL ARBITRAL I – Admite-se o recurso à justiça estatal apenas 
quando ainda não instituída a arbitragem, dado o caráter urgente da medida. II – Havendo convenção arbitral, 
é competente o tribunal arbitral para apreciar o mérito do litígio, cabendo-lhe, igualmente, decidir se antecipa 
ou não os efeitos da tutela antecipatória. III – Agravo parcialmente provido.” (TRF – 2ª Região, 1ª Turma, AI 
117.825, Des. J. E. CARREIRA ALVIM , Dje 29.06.2004). 
135 É esse a orientação adotada por JOSÉ CARLOS DE MAGALHÃES, para quem “(...) o poder jurisdicional do 
árbitro decorre da convenção arbitral, pela qual as partes conferem-lhe autoridade para declarar o direito 
sobre o qual controvertem. Se essa possibilidade estiver prevista na convenção arbitral, poderá o árbitro dela 
se utilizar, concedendo a tutela antecipada requerida por uma das partes, como decisão provisória a ser ou 
não confirmada no laudo arbitral. Se essa autorização não for concedida, não poderá o árbitro concedê-la, 
precisamente por falta de jurisdição, como ocorria com o juiz antes da alteração da lei processual. (...) Se a 
convenção dispuser sobre a matéria e omitir a autorização para o juízo arbitral deferir a tutela antecipada é 
porque não quiseram as partes conferir-lhe esse poder.” (“A tutela antecipada no processo arbitral”. Revista 
de Arbitragem e Mediação 4/15 e 17, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan.-mar./2005, pp. 15 e 17).  
De tal entendimento discordamos, pois, ainda que não conste expressamente da convenção arbitral, o 
deferimento de medida antecipatória pelo árbitro, quando necessário, está implicitamente autorizado pelas 
partes. Com efeito, essa autorização decorre da livre escolha das partes de investir o árbitro de poder 
jurisdicional, pelo qual fica ele autorizado a adotar as medidas que entender necessárias ao exercício desse 
poder e à composição do litígio. Ressalvamos, contudo e como veremos a seguir, que as partes podem 
expressamente pactuar a impossibilidade de concessão de provimentos dessa ordem, hipótese em que, aí sim, 
o poder antecipatório do árbitro estará afastado.  
Na linha acima esposada, confira-se JOSÉ ANTONIO FICHTNER e ANDRÉ LUÍS MONTEIRO: “(...) a ausência de 
previsão na convenção de arbitragem quanto à possibilidade de concessão pelo árbitro de medidas provisórias 
(coercitivas, cautelares e antecipatórias) não pode servir de empecilho ao conhecimento da matéria pelo 
Tribunal Arbitral. A jurisdição do árbitro abrange a cognição exauriente de todo o litígio, razão pela qual se 
deve entender abrangida também a competência para decretar essas medidas com base em cognição 
sumária.” (Op. cit., p. 64). 
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melhor, impositiva – na eventualidade de a arbitragem ser julgada em desfavor da parte 

que judicialmente obteve a tutela de urgência)136.  

 

Tal assertiva, contudo, encontra opiniões dissonantes na doutrina, havendo 

quem defenda, a despeito do princípio da autonomia das partes – totalmente abarcado pela 

Lei de Arbitragem –, a inviabilidade da convenção arbitral excluir previamente a 

possibilidade de concessão de medidas de urgência137.  

 

E assim o fazem, geralmente, com fulcro no art. 5º, XXXV, da 

Constituição, que prescreve a inafastabilidade do controle judicial de lesão ou de ameaça a 

direito da parte. 

 

Ocorre que, consoante reconheceu o Supremo Tribunal Federal por ocasião 

da análise da constitucionalidade de dispositivos da Lei de Arbitragem, a vontade das 

partes ao pactuar a convenção arbitral é clara no sentido de afastar a competência do juiz 

togado para solucionar qualquer pendência entre elas.  

 

Em tal oportunidade, o Supremo rejeitou a suspeita de inconstitucionalidade 

com base no aludido artigo inserto na Lei Maior, asseverando o Min. NELSON JOBIM que 

não há que se extrair do art. 5º, XXXV, cujo destinatário é o legislador, a proibição das 

partes renunciarem à ação judicial quanto a litígios determináveis, decorrentes de contrato 

específico. E mais: o aludido Ministro expressamente reconheceu a existência de renúncia 

à jurisdição estatal, “nos limites fixados pela cláusula”138. 

                                                 
136 Acerca do quanto afirmado, confiram-se: CARMONA (Arbitragem e Processo, pp. 326 e ) e AYOUB (Op. 
cit., p. 81). 
137 Esse é o entendimento de ARISTOTELES ATHENIENSE: “É inaceitável que a convenção contemple 
previamente a exclusão de medida cautelar. Como o art. 5º, XXXV, da CF resguarda a tutela jurisdicional 
nos casos de lesão ou ameaça a direito, a hipótese de rejeição antecipada desta providência seria ineficaz, 
mesmo que assentada ocorra no juízo arbitral.” (“As medidas coercitivas no juízo arbitral”. Revista de 
Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem 19/314, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan.-
mar. 2003, p. 314); e NILTON CÉSAR ANTUNES DA COSTA: “(...) se houver vedação expressa pactuada pelas 
partes quanto à eventual concessão de tutela antecipada, não terá eficácia nenhuma, pois a tutela 
antecipatória, tal como a tutela cautelar, tem natureza publicista, máxime considerando a possibilidade de 
existência de risco ao provimento final (...).”(Poderes do Árbitro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
111). Vale anotar que também JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR (Arbitragem, Jurisdição e Execução, 2ª edição, 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, pp. 221/225), MANUELA CORREIA BOTELHO COLOMBRO 
(“Medidas de urgência no processo arbitral brasileiro”, Revista de Processo, ano 35, nº 183, Editora Revista 
dos Tribunais, maio/2010, p. 273) e SIDNEI BENETI (“Arbitragem e Tutelas de Urgência”, Revista do 
Advogado, 87, AASP, set./2006, p. 103) já se manifestaram contrariamente à possibilidade de exclusão dos 
poderes cautelares e antecipatórios do árbitro pela convenção arbitral. 
138 STF – Pleno, AgRg em Sentença Estrangeira 5206, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 12.12.2001. 
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Destarte, o entendimento acima referido, no sentido de que as partes não 

poderiam convencionar a exclusão de medidas de urgência na esfera arbitral, simplesmente 

não se sustenta.  

 

Sobrevindo situação de urgência que clame pelo provimento cautelar ou 

antecipatório, a parte deverá arcar com os ônus de sua escolha ao pactuar a convenção 

arbitral nesses termos, pois os contratantes têm plena ciência das “regras do jogo” no 

momento em que decidem submeter seu litígio à arbitragem e a autonomia da sua vontade 

no momento da celebração da convenção deve ser observada. 

 

Assim, pelo princípio da autonomia das partes vigente na seara arbitral, 

podem elas pactuar a forma que entendem mais adequada para dirimir seu litígio, inclusive 

versando sobre o procedimento arbitral (exatamente como se dá no caso de preverem a 

impossibilidade de concessão de provimento de urgência).  

 

A nosso ver, seria uma completa incoerência respeitar a vontade dos 

litigantes de submeterem seu conflito à arbitragem, mas desrespeitar a vontade prévia 

inserta na mesma convenção que deu azo à instauração do processo arbitral. 

 

Feitas essas considerações e concluindo pela possibilidade do árbitro 

conceder medidas de urgência, nos moldes acima referidos, passa-se ao momento em que 

os processos arbitral e judicial se inter-relacionam: diante do não atendimento do 

provimento de urgência voluntariamente pela parte, o árbitro poderá se valer da 

cooperação do juiz togado (frise-se, concedida a medida e cumprida espontaneamente pela 

parte, tudo se resolve na própria esfera arbitral).  

 

Nesse ponto, surge uma indagação importantíssima do ponto de vista 

prático, fruto da inter-relação entre os processos arbitral e judicial: como se dará essa 

cooperação?  

 

Atualmente, não existe um instrumento formal que possibilite essa 

cooperação por parte do juiz togado, razão pela qual o Projeto de Novo Código de 

Processo Civil pretende instituir a denominada carta arbitral, por meio da qual o árbitro 



 

58 
 

formalmente requererá ao juiz togado as medidas necessárias ao cumprimento forçado de 

suas decisões139.  

 

A aludida carta, nos moldes do Projeto atualmente em trâmite perante a 

Câmara dos Deputados, atenderá, no que couber, aos requisitos da citação por mandado140 

e será instruída com a convenção de arbitragem, a prova da nomeação do árbitro e a prova 

da aceitação da função pelo árbitro.  

 

Os documentos em questão teriam a seguinte finalidade: (i) demonstrar que 

as partes livre e efetivamente decidiram submeter seu litígio à arbitragem; (ii) permitir ao 

juiz togado constatar que as partes validamente participaram do processo de escolha do 

julgador; e (iii) comprovar que o árbitro prolator da decisão, cujo cumprimento coercitivo 

será objeto da carta arbitral, está validamente investido da função de julgador do litígio. 

 

Diante do recebimento da carta arbitral, o juiz togado, à luz do Projeto, 

deverá praticar ou determinar o cumprimento, na área de sua competência territorial, do ato 

solicitado pelo árbitro. Ou seja, não lhe será dado rever o mérito da tutela de urgência 

proferida na seara arbitral, equiparando-se a aludida carta à precatória141.  

 

Poderá recusar-lhe cumprimento, nos termos em que se encontra o Projeto 

atualmente, devolvendo-a ao árbitro com despacho esclarecendo motivadamente que (i) a 

carta não está revestida dos requisitos legais; (ii) lhe falta competência em razão da matéria 

ou hierarquia (nesse caso, ao invés de devolver a carta ao árbitro, o juiz togado estará 

autorizado, à luz das disposições atualmente constantes do Projeto, a remetê-la ao juiz ou 

Tribunal competente para o cumprimento); e (iii) tem dúvidas acerca de sua autenticidade.  

 

                                                 
139 JOSÉ ANTONIO FICHTNER, SERGIO NELSON MANNHEIMER e ANDRÉ LUÍS MONTEIRO definem a carta 
arbitral como “o instrumento de cooperação formal entre árbitro e Poder Judiciário para fins de cumprimento 
forçado das decisões proferidas no processo arbitral.” (“Cinco pontos sobre a arbitragem no Projeto do novo 
Código de Processo Civil”, Revista de Processo, ano 37, 205, Editora Revista dos Tribunais, março/2012, p. 
320).  
140 Conforme esclarecem os autores acima referidos, isso significa que o árbitro “deverá mencionar os nomes 
das partes do processo arbitral, os respectivos endereços, o fim do ato de cooperação com todas as suas 
especificações, a eventual cominação de penalidade etc.” (Op. cit., p. 320).  
141 Nesse sentido, JOSÉ ANTONIO FICHTNER, SERGIO NELSON MANNHEIMER e ANDRÉ LUÍS MONTEIRO: 
“Trata-se apenas de mandar cumprir a decisão, tal como hoje ocorre entre o juízo estatal deprecante e o juízo 
estatal deprecado. Não há revisão de mérito da decisão arbitral pelo juiz togado” (Op. cit., p. 319). 
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Tal mecanismo, no entanto e como já adiantamos, ainda não foi incorporado 

ao nosso ordenamento, mas é certo que sua adoção solucionaria a falta de instrumento de 

cooperação entre árbitros e juízes togados142-143, a qual, como veremos a seguir, enseja 

debates doutrinários. 

 

Diante da lacuna da Lei de Arbitragem a esse respeito, CARMONA
144 e JOEL 

DIAS FIGUEIRA JÚNIOR
145 propõem que o árbitro dirija-se ao juiz togado por meio de ofício, 

instruído com cópia da convenção de arbitragem e do adendo eventualmente integrante da 

aludida convenção, nos termos do parágrafo único do art. 19146, o qual deverá ser 

distribuído a um dos juízos cíveis competentes para dar atendimento ao decisum147. 

 

Recebendo o ofício, o juiz togado deverá verificar a regularidade da 

convenção arbitral (ou seja, se as partes efetivamente pactuaram o aludido método 

adequado para a solução da contenda) e o preenchimento formal dos requisitos para dar 
                                                 
142 A respeito da aludida carta arbitral, DONALDO ARMELIN aduz que “instituiu-se, com ela, um veículo de 
comunicação entre os órgãos da jurisdição estatal e da arbitral, implementando uma lacuna existente a 
respeito”. O aludido autor assevera, desse modo, que se trata de “novidade que vem ao encontro dos 
legítimos interesses dos arbitralistas” (“Arbitragem e o novo Código de Processo Civil”, Revista de 
Arbitragem e Mediação, ano 8, 28, Editora Revista dos Tribunais, jan.-mar./2011, p. 134).  
143 ADRIANA BRAGHETTA, contudo, entende que não seria necessário que a lei disponha a respeito de 
mecanismo formal para que o árbitro – ou a parte – busque junto ao juiz togado a coerção da tutela de 
urgência arbitral, “especialmente porque o procedimento arbitral é marcado pela flexibilidade em 
contraposição a um processo judicial bastante formal” (“Medida Cautelar e Arbitragem”, Revista Direito ao 
Ponto, nº 4, p. 20). 
144 Veja-se: “O árbitro dirigir-se-á ao juiz por meio de ofício, instruído com cópia da convenção de 
arbitragem e do adendo de que trata o art. 19, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, se existir. Enquanto não 
houver regulamentação para os trâmites necessários ao cumprimento da solicitação do concurso do juiz 
togado, o melhor método será o da distribuição do ofício a um dos juízos cíveis competentes para o ato. 
Recebido o ofício e os documentos, o juiz verificará se a convenção arbitral é regular e se os dados recebidos 
permitem-lhe avaliar (sempre formalmente) se a solicitação preenche os requisitos que levarão ao seu 
cumprimento. Em caso positivo, determina as providências deprecadas (solicitadas, pedidas, rogadas) pelo 
árbitro; em caso negativo, informará ao árbitro o motivo da recusa de cumprimento, devolvendo o ofício 
recebido. (...) Havendo necessidade de concurso judicial para a execução do provimento antecipatório, será 
instado o juiz togado, por ofício, a tomar as providências decididas pelo árbitro, nos mesmos moldes do que 
ficou consignado para as medidas cautelares.” (Arbitragem e Processo, pp. 325/326 e 330). O mesmo 
caminho é proposto por ADRIANA BRAGHETTA (Op. cit., p. 20). 
145 Verbis: “Após o deferimento da tutela de urgência e verificado o não cumprimento espontâneo da medida, 
o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral oficiará o órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente, 
competente para julgar a causa, solicitando que dê efetividade à medida já concedida. O requerimento será 
necessariamente instruído com a prova da existência da convenção arbitral, sendo dispensável qualquer outra 
formalidade ou demonstração (art. 22, §4º).” (Arbitragem, jurisdição e execução, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 223). 
146 Confira-se: “(...) Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade 
de explicitar alguma questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado, juntamente com as partes, 
um adendo, firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem”. 
147 A respeito dos trâmites relativos à efetivação das medidas de urgência concedidas pelo próprio árbitro e 
não cumpridas espontaneamente pela parte, veja-se, também, o seguinte estudo de PAULO OSTERNACK 
AMARAL : “A concessão de medidas urgentes em processo arbitral envolvendo o Poder Público”, Revista de 
Processo, nº 157, ano 33, Março/2008. 
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cumprimento à decisão arbitral (tais como, verbi gratia, o nome e endereço da parte a ser 

instada a atender coercitivamente o comando do árbitro).  

 

Feito isso e aferindo a possibilidade de dar cumprimento ao ofício recebido, 

o juiz togado determinará as providências solicitadas pelo árbitro visando ao cumprimento 

da tutela de urgência por ele deferida. Já na hipótese de entender pela impossibilidade de 

fazê-lo, devolverá o ofício ao árbitro, especificando e justificando as razões que ensejaram 

o não cumprimento148. 

 

SÉRGIO BERMUDES assevera que, qualquer que seja o nome que se atribua à 

aludida solicitação enviada pelo árbitro ao juiz togado (preferimos chamar de ofício, na 

linha acima esposada), não há que se cogitar da necessidade de uma ação judicial 

incidental para que o juiz togado faça valer coercitivamente a decisão arbitral, com o que 

concordamos, dada a absoluta desnecessidade de complicar o que vem, na prática e a 

despeito de previsão legal (por ora), se mostrando eficaz149. 

 

                                                 
148 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a esse respeito, aduz que “O juiz da execução das medidas preventivas, 
por sua vez, decidirá sobre impugnações eventualmente formuladas durante a diligência que lhe for delegada, 
inclusive a respeito da sua legitimidade. É claro que o magistrado oficial não será um simples autômato 
diante da diligência e poderá recusar-lhe execução se entendê-la ilegal” (Curso de Direito Processual Civil – 
Procedimentos Especiais, vol. III, 38ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 351). BATISTA MARTINS 

assevera que o juiz togado deve atender à determinação arbitral, “excetuados os casos em que se apure que a 
medida ordenada contenha algum vício de formalidade insuperável, daqueles que a lei comina de nulidade 
(cf. art. 244 do CPC), ou que haja violado dispositivo de ordem pública, vez tratar-se de preceito de caráter 
indisponível. Fora desses casos, não tem o juízo estatal o poder de modificar ou alterar a decisão arbitral 
(...).” (Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem, obra conjunta com SELMA M. FERREIRA LEMES e 
CARLOS ALBERTO CARMONA, Rio de Janeiro: Forense, 1ª edição, 1999, p. 365). 
CARMONA exemplifica que o juiz poderá não sentir segurança quanto à adequada instituição da arbitragem ou 
até mesmo quanto aos limites dos poderes dos árbitros, devendo tomar as mesmas cautelas que lhe são 
exigidas para o cumprimento de carta precatória que lhe foi deprecada por outro magistrado (Arbitragem e 
Processo, p. 326).  
149 Nessa linha, o aludido autor aduz que “(...) O requerimento, solicitação, deprecação, ou seja que nome se 
dê aos pedidos de que agora se cuida, tanto quanto o seu cumprimento são atos de cooperação entre juízos 
diferentes, como acontece nas cartas precatórias, rogatórias ou de ordem. Aí também se revela a unicidade da 
jurisdição. Impossível a prática de todos os atos processuais apenas por um órgão jurisdicional, eles 
reciprocamente se auxiliam, cada um no âmbito da sua competência, a fim de que o processo alcance a sua 
meta. Essa cooperação, a realidade mostra que se vem estreitando, num tempo em que se tornaram muito 
ágeis as comunicações. Estranho, muito estranho seria pensar-se, como já vi conjecturado, que o pedido do 
juízo arbitral ao juízo comum consistisse numa ação incidental, cujo processo se aperfeiçoaria com a citação 
das partes conflitantes para integrar o feito, uma delas no pólo ativo, a outra no passivo, ou quem sabe ambas 
no mesmo lado, quando tivessem interesses coincidentes na efetivação da medida? Ter-se-ia, nesse caso, um 
quadro deveras surrealista” (“Medidas coercitivas e cautelares no processo arbitral”, Reflexões sobre 
arbitragem, In memoriam do DESEMBARGADOR CLÁUDIO DE V IANNA LIMA , PEDRO A. BATISTA MARTINS e 
JOSÉ MARIA ROSSANI GARCEZ (coord.), São Paulo: LTR, pp. 280/281). 
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Finalmente, outra questão que surge é em relação a essa inter-relação entre 

o processo arbitral e o judicial é a seguinte: o que fazer se o juiz togado, sem qualquer 

motivo, se recusar a atender o ofício arbitral?  

 

CARMONA sustenta que o árbitro poderá requerer as providências 

correicionais cabíveis150. Já JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR aduz que a inércia ou a recusa por 

parte do juiz togado deve ser objeto de mandado de segurança (sem especificar se sua 

impetração deve se dar pela parte ou pelo árbitro)151. Por outro lado, ROGÉRIO MONTAI DE 

LIMA  e MARCELO DE OLIVEIRA SILVA sugerem que a parte – e não o árbitro – poderia 

intentar recurso em face de tal decisão, resguardada, ainda, a correição parcial e a 

reclamação152.  

 

Entendemos, no ponto, pela possibilidade de requerimento das medidas 

correicionais cabíveis e, também, de impetração de mandado de segurança, à luz do já 

exposto no capítulo 3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Arbitragem e Processo, p. 326. 
151 Nesse sentido: “Não há que se falar em poder discricionário do juiz em juízo de admissibilidade da tutela 
de urgência já concedida em jurisdição privada. Limitar-se-á o magistrado a executar coercitivamente, 
através da utilização do seu poder de império, a medida deferida pelo árbitro, salvo para obstar a violação da 
ordem pública ou dos bons costumes. Da sua inércia ou oposição em efetivá-la, o meio de impugnação 
cabível é o remédio constitucional de mandado de segurança, a ser interposto perante o tribunal de instância 
imediatamente superior à do juiz que proferiu a decisão negativa ou simplesmente deixou de atender a 
solicitação formulada.” (Arbitragem, jurisdição e execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 
223/224). Note-se que o aludido autor chama atenção para o fato de que ao juiz togado não é dado rever o 
mérito da decisão arbitral, devendo se limitar a executar coercitivamente a tutela de urgência proferida pelo 
árbitro, com o que concordamos, ressalvados os casos acima especificados em que o magistrado se recusa a 
cumprir o ofício justificadamente (no entender de FIGUEIRA JÚNIOR, assim estará ele autorizado a proceder 
somente para obstar a violação da ordem pública ou aos bons costumes). 
152 Confira-se: “(...) somente a parte, e não o árbitro, terá legitimidade para interpor o recurso cabível. Não 
fica descartada a correição parcial ou a reclamação, conforme previsto nos regimentos internos dos tribunais” 
(Op. cit., p. 13). No ponto, os autores não deixam claro qual “recurso” entendem cabível em face da recusa 
do juiz togado de fazer valer a decisão do árbitro. Mencionam, apenas, que para J. E. CARREIRA ALVIM o 
mais acertado seria a interposição do recurso de apelação, pois a decisão judicial poria fim ao procedimento 
na fase judicial. 
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3.3. Pós processo arbitral 

 

3.3.1. Ação anulatória da sentença arbitral 

 

A seu turno, quanto à fase posterior à arbitragem, a Lei de Arbitragem 

assegura à parte lesada, diante de hipóteses restritas, o direito de propor ação anulatória, 

em 90 (noventa) dias, contados da cientificação das partes acerca da sentença arbitral ou de 

seu aditamento153, se forem opostos embargos de declaração, postulando a anulação da 

sentença arbitral pelo Poder Judiciário. 

 

É possível que as partes pactuem outra modalidade de revisão do julgado 

ainda no âmbito da arbitragem154, de modo que, nesses casos, o prazo para a propositura da 

ação judicial em comento somente terá início depois de encerradas as atividades 

jurisdicionais dos árbitros. 

 

Anote-se que a aludida demanda não terá natureza meramente declaratória, 

mas sim constitutiva155, eis que a sentença arbitral produzirá efeitos até que lhe seja 

decretada a nulidade e estes se perpetuarão na hipótese de não ajuizamento da ação dentro 

do prazo decadencial previsto na Lei156.  

 

                                                 
153 Na hipótese de não conhecimento dos eventuais embargos de declaração, o prazo para a demanda em 
questão terá início a partir da intimação da decisão que não conhecer do referido recurso, ainda que não 
implique aditamento à sentença arbitral embargada.  
Nessa linha, veja-se o questionamento e a ponderação de FELIPE SCRIPES WLADECK: “E se não conhecidos os 
embargos? Como não haverá aditamento algum, poder-se-ia concluir que os noventa dias teriam de ser 
contados da data da intimação da sentença embargada. Mas parece mais razoável reputar que, a despeito da 
falta de aditamento, o prazo para a propositura da demanda anulatória iniciar-se-á no dia da intimação acerca 
da decisão de não conhecimento dos embargos. Tal solução destina-se a evitar que a parte interessada, que 
confiava no acolhimento dos seus embargos, seja surpreendida com a notícia de que o seu prazo de noventa 
dias já está em curso e, assim, a garantir que não tenha ela o seu direito de ajuizar a ação de anulação 
comprometido. Na prática judiciária, inclusive, costuma-se considerar como termo a quo do prazo recursal a 
data da intimação acerca da decisão de ‘não conhecimento’ dos embargos opostos.” (“Os Meios de Controle 
Judicial da Sentença Arbitral Nacional Previstos na Lei nº 9.307/1996”,  Arbitragem e Poder Público, CESAR 

AUGUSTO GUIMARÃES PEREIRA e EDUARDO TALAMINI  (Coords.), Saraiva, 2010, pp. 245/246).    
154 Não podem as partes, contudo, “ampliar os motivos de impugnação nem estabelecer na convenção de 
arbitragem novas formas de revisão judicial do laudo” (CARMONA, Op. cit., p. 399 – grifamos). 
155 Nesse sentido, veja-se: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, “Aspectos processuais da nova lei de 
arbitragem”, Arbitragem: A Nova Lei Brasileira (9.307/96) e a Praxe Internacional, coord. Paulo de Borba 
Casella, São Paulo: Ltr, 1997, p. 153. 
156 Corroborando o quanto afirmado, CARMONA assevera que “(...) De fato, enquanto não manejada, com 
sucesso, a demanda de que trata o art. 33, permanece íntegra a decisão arbitral, sendo certo que, decorrido o 
estreito prazo decadencial de 90 dias para o ataque ao laudo defeituoso, não há mais como impugna-lo 
(exceção feita aos laudos condenatórios, eis que reservada a possibilidade de oposição da defesa de que trata 
o art. 475-L do Código de Processo Civil).” (Op. cit., p. 398). 
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Isso porque, como já vimos (capítulo 2.1), a sentença arbitral foi 

plenamente equiparada à sentença judicial pelo ordenamento pátrio, que dispensou a 

homologação pelo juiz togado, sendo, destarte, eficaz desde o momento em que os árbitros 

encerram sua atividade jurisdicional. 

 

Não sendo intentada a ação declaratória no prazo legal e decadencial157, 

cessará o direito da parte de impugnar a sentença arbitral por esta via, restando-lhe apenas, 

na hipótese de se tratar de sentença condenatória, a possibilidade de defender-se na fase de 

cumprimento de sentença (nesse caso, como se verá no capítulo seguinte, deverá se ater às 

matérias insertas no art. 475-L do Código de Processo Civil). Nenhum outro mecanismo 

processual, contudo, será válido para atacar a sentença arbitral158. 

                                                 
157 Conforme JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR, que consigna que, decorrido o lapso temporal previsto para o 
ajuizamento da demanda em tela, “incidirá o interessado na decadência, cujo efeito é o perecimento do seu 
direito de demandar a parte contrária em pleito dirigido do Estado-juiz à obtenção da tutela declaratória de 
nulidade da sentença arbitral” (Manual da Arbitragem, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, pp. 
192/193). No mesmo sentido, confiram-se: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, “Arbitragem: Garantias 
Constitucionais do Processo e Eficácia da Sentença Arbitral”, Revista Magister de Direito Civil e Processual 
Civil, ano V, nº 26, set.-out./2008, p. 45, CARMONA, Op. cit., p. 398 e FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI, 
“Aspectos Fundamentais de Processo Arbitral e pontos de contato com a Jurisdição Estatal”, Juris Síntese, nº 
41, maio-jun./2003.  
Veja-se, ainda, o seguinte julgado: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL - DECADÊNCIA 
- TUTELA ANTECIPADA.  
Uma vez proposta a ação anulatória no prazo estabelecido pela legislação que rege a matéria, não há que se 
falar em decadência do direito da agravante de discutir a sentença arbitral.  
Agiu acertadamente o juízo primevo quando concedeu a medida liminar cautelarmente em favor da agravada, 
com o fim de assegurar o resultado prático da ação.” (TJMG – 10ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 
1.0024.11.335565-5/001 - 0415305-05.2012.8.13.0000 (1), Des. MARIÂNGELA MEYER). 
158 Sobre o descabimento de ação rescisória para desconstituir a sentença arbitral transitada em julgado, 
vejam-se: ALEXANDRE FREITAS CÂMARA , Arbitragem, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 137; ARNOLDO 

WALD , “Os meios judiciais do controle da sentença arbitral”, Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, ano 1, janeiro-abril/2004, p. 56; CAIO CESAR V IEIRA ROCHA, Op. cit., p. 265; 
DONALDO ARMELIN, “Notas sobre a Ação Rescisória em Matéria Arbitral”, Revista de Arbitragem e 
Mediação, vol. I., nº 1, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 16; FLÁVIO YARSHELL, Ação 
rescisória: juízos rescindente e rescisório, São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 204/205; JOEL DIAS FIGUEIRA 

JÚNIOR, Arbitragem, Jurisdição e Execução, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 272; JOSÉ 

ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, Op. cit., p. 46; RICARDO RANZOLIN , Controle judicial da arbitragem, Rio de 
Janeiro: GZ Ed., 2011, p. 190; e RODRIGO GARCIA DA FONSECA (“A arbitragem e a reforma processual da 
execução. Sentença parcial e cumprimento da sentença. Anotações em torno da Lei 11.232/2005”, Revista de 
Arbitragem e Mediação, ano 4, nº 14, jul.-set./2007, p. 40).  
WALD , no ponto, considera despida de qualquer utilidade a ação rescisória em matéria arbitral, eis que a Lei 
de Arbitragem prevê mecanismo próprio de revisão da sentença arbitral e que a eventual admissão da 
rescisória nesta seara estaria na contramão da tradição do direito arbitral – que preza pela mínima intervenção 
dos juízes estatais e pela impossibilidade de rediscussão do mérito dos litígios dirimidos em arbitragem (Os 
meios judiciais ..., p. 56). 
CRUZ E TUCCI, igualmente defensor do descabimento da rescisória em arbitragem, anota, no entanto, que: 
“(...) Na verdade, é como se a ação rescisória da sentença arbitral estivesse regulada pelo citado art. 33, a 
excluir, portanto, o remédio do Código”. O aludido autor faz menção ao descabimento da ação rescisória 
visando à desconstituição do “julgamento de mérito proferido pelo árbitro, porque os mecanismos de controle 
jurisdicional deste já se encontram previstos na própria lei especial” (Op. cit., p. 46, grifamos). De tal 
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A Lei de Arbitragem é responsável por ditar os limites da atuação do juiz 

togado no exercício da competência para verificar a existência de vício que acometa a 

sentença arbitral159.  

 

E, apesar de fazer uso da expressão “é nula a sentença arbitral”, a doutrina 

reconhece que a maioria dos casos apontados na lei são, na realidade, de anulabilidades160. 

Justamente por essa razão, no presente trabalho referimo-nos à possibilidade da parte 

intentar ação anulatória da sentença arbitral – e não ação declaratória de nulidade, 

expressão que seria correta, na hipótese de aceitar-se a dicção inapropriada do texto legal.  

                                                                                                                                                    
afirmação, especialmente no ponto em que faz menção à desconstituição do julgamento de mérito da 
sentença arbitral, discordamos, já que, como se verá, a revisão do juiz togado deve se ater aos aspectos 
formais da sentença arbitral, sem, jamais, adentrar no mérito da contenda.  
Anote-se, por oportuno, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já teve a oportunidade de, tal 
qual CRUZ E TUCCI, assemelhar a demanda anulatória da sentença arbitral à rescisória, destacando o aludido 
julgado, contudo e acertadamente, a impossibilidade de o Poder Judiciário reapreciar o mérito do litígio 
(TJMG – Décima Segunda Câmara Cível, AC 4922349-67.2000.8.13.0000 (1), Des. NILO LACERDA, DJ 
11.06.2005). Com efeito, o juiz togado, em sede de ação anulatória, exercerá o juízo rescindendo 
(desconstituindo a sentença arbitral prolatada), mas nunca o juízo rescisório (rejulgamento do mérito).  
Pelo cabimento de ação rescisória, veja-se: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA LOBO e GUILHERME LEPORACE 
(“Cumprimento e impugnação da sentença arbitral no Poder Judiciário”, Revista de Arbitragem e Mediação, 
ano 8, vol. 30, jul.-set./2011, p. 219/223). 
159 O artigo 32 da aludida lei prevê oito casos em que a sentença arbitral será considerada nula, possibilitando 
à parte interessada pleitear o reconhecimento de sua nulidade perante o Poder Judiciário competente, a saber:  
“I – se for nulo o compromisso arbitral; 
II – se emanada de quem não podia ser árbitro; 
III – se não contiver os requisitos do art. 26 da Lei de Arbitragem (quais sejam relatório, fundamentos, 
dispositivo, data e lugar em que foi proferida); 
IV – se proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 
V – se não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 
VI – se comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 
VII – se proferida fora do prazo (desde que a parte tenha notificado o árbitro ou o presidente do Tribunal 
Arbitral, concedendo-lhe prazo de 10 dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral, nos termos do 
art. 12, III); 
VIII – se desrespeitar os princípios constitucionais referidos na lei de arbitragem, em seu art. 21, §2º (quais 
sejam o contraditório, a igualdade das partes, a imparcialidade do árbitro e seu livre convencimento)”. 
160 BARBOSA MOREIRA foi quem chamou atenção para este fato, asseverando que “(...) L’art. 32 della Legge 
n. 9.307 elenca una serie di casi in cui è ‘nulla’ la sentenza arbitrale. Le virgolette esprimono un giudizio 
negativo sulla proprietà della qualifica. In verità nella maggioranza delle ipotesi si tratta di annulabilità 
piuttosto che di nullità. Lo mette in evidenza il fatto che invano si allegherebbe sic et simpliciter l’invalidità 
della decisione in un processo (o arbitrato) succesivo, nel quase si domandasse la risoluzione della stessa lite 
o di un’altra lite logicamente dipendente, oppure nel processo di esecuzione conseguente alla condanna 
pronunziata dall’arbitro. La questione non ammette esame incidenter tantum: per eliminare La sentenza 
arbitrale occorre invece proppore un apposite domanda, sia in via di azione autonoma d’impugnazione (art. 
33, caput), sai in forma di opposizione all’esecuzione (art. 33, §3º, di ciò più oltre, n. 22). (…) L’interessato 
può chiedere al giudice competente la pronuncia della ‘nullità’ – rectius: l’annullamento, come dice con 
tecnica più pregevole la legge portoghese (‘anulação’: artt. 27 e 28).” (“La nuova legge brasiliana 
sull’arbitrato”, Temas de Direito Processual, 6ª série, Rio de Janeiro: Saraiva, 1997, pp. 285/286). CARMONA 
acolheu a aludida crítica em sua obra, anotando que “(...) o legislador repetiu terminologia tradicional no 
direito processual brasileiro (eis que tanto o Código de 1939 como o de 1973 referiam-se a nulidade do laudo 
ou da decisão arbitral) e que o equívoco apontado foi cometido também pelo legislador italiano (que se 
refere, no art. 829 do Codice di Procedura Civile, a casos de nulidade do laudo” (Op. cit., p. 399). 
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Pois bem, voltando ao ponto, urge destacar que a aludida demanda, em 

hipótese alguma, se presta à finalidade de recurso da parte insatisfeita com a sentença 

arbitral e ao magistrado togado não é dado rever a “justiça” da sentença arbitral ou o fundo 

da controvérsia submetida ao processo arbitral, limitando-se, em hipóteses excepcionais, a 

aferir a ocorrência de um dos vícios enumerados na lei161.  

 

Se a nulidade incidir apenas sobre a sentença arbitral objeto da demanda 

anulatória, o juiz togado procederá à sua anulação e devolverá ao árbitro (ou aos árbitros) 

prolator(es) da decisão impugnada, para que nova sentença seja proferida.  

 

Já no caso de a nulidade acometer a própria convenção arbitral ou a 

estrutura do juízo arbitral, o juiz estatal deverá anular a sentença, mas não devolverá a 

causa ao árbitro (ou aos árbitros) prolatores, cabendo à parte interessada ingressar em juízo 

ou, se possível for (na hipótese de não ter sido anulada a convenção), requerer a submissão 

do litígio à nova instância arbitral. 

 

Não haverá, como se vê e em qualquer hipótese, uma devolução da causa ao 

juiz togado, estando ele impedido de, anulando a sentença arbitral, proferir nova decisão 

que a substitua162. 

                                                 
161 Ao abordar a taxatividade do rol supra e a impossibilidade de as partes preverem na convenção de 
arbitragem a ampliação dos motivos de impugnação ou novas formas de revisão da sentença arbitral, 
CARMONA ressalta, porém, que haverá “casos verdadeiramente excepcionais, em que será necessário 
reconhecer a sobrevivência da via declaratória ou desconstitutiva para atacar o laudo. O exemplo mais 
evidente de tal situação repousaria na hipótese de não ser arbitrável um determinado litígio: proferido o 
laudo, não vem proposta a demanda de anulação, o que tornaria a sentença arbitral inatacável, gerando 
situação de perplexidade (pense-se em uma questão de estado dirimida pela via arbitral). A jurisprudência 
italiana, reafirmada em vários julgados da Corte de Cassação, estabeleceu entendimento que poderá ser 
seguido no Brasil, considerando inexistente a convenção arbitral na hipótese formulada, de sorte a permitir a 
sobrevivência da via impugnativa. 
Esta conclusão, porém, não pode servir para sustentar que o juiz togado possa, oficiosamente, conhecer de 
eventual nulidade da sentença arbitral. O tratamento excepcional que preconizo para situações excepcionais é 
justificado, sem dúvida, para manter a validade do sistema imaginado pela Lei de Arbitragem, não para 
quebrá-lo. Se assim é, a patologia lembrada no parágrafo anterior servirá apenas para justificar a 
sobrevivência dos meios de impugnação da sentença arbitral, como já se disse, não para permitir uma 
perpétua e oficiosa perquirição, pelo juiz togado, acerca da nulidade da sentença arbitral, o que simplesmente 
destruiria a estabilidade e segurança imaginadas pelo legislador quando estabeleceu prazos curtos e hipóteses 
delimitadas de ataque ao resultado final do trabalho dos árbitros” (Op. cit., p. 399). 
162 FABIANO ROBALINHO CAVALCANTI , reafirmando que a revisão da contenda não deve ser implementada 
pelo magistado, sob pena de transmudar-se em verdadeiro recurso, aduz que: “(...) o controle da arbitragem 
pelo Poder Judiciário é necessário, porém deve ser implementado com muita cautela. Não se pode ignorar 
que as partes, ao se submeterem à arbitragem, estão buscando uma solução célere e eficaz para os seus 
litígios. Por alguma razão, elas optaram por não recorrer ao Poder Judiciário, direito que lhes é garantido pela 
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Registre-se que não analisaremos, uma a uma, as hipóteses de anulação da 

sentença arbitral, eis que o aludido tema, por si só, daria lugar a uma dissertação. 

 

Avaliaremos as decisões judiciais sobre o tema que nos parecem mais 

interessantes, atualmente, do ponto de vista da já referida relação entre o processo arbitral e 

o processo judicial. E isso porque a análise de como o Poder Judiciário vem decidindo em 

sede de ação anulatória é essencial para verificar se eventuais tentativas da parte de fazer 

mau uso do aludido instrumento (transmudando-o em verdadeiro recurso) vêm logrando 

êxito. 

 

3.3.1.1. Decisões judiciais que enfrentam a (i)legitimidade da instituição arbitral e do 

árbitro para figurar no polo passivo da ação anulatória 

 

Uma das questões colocadas à apreciação do Poder Judiciária em sede de 

ação anulatória que merece nossa atenção reside na legitimidade passiva do órgão arbitral 

ou do árbitro para figurar na referida demanda. 

 

A esse respeito, encontramos três julgados proferidos pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro e um pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

O primeiro aresto que merece destaque trouxe à baila discussão sobre a 

legitimidade passiva do próprio árbitro para figurar no bojo de ação anulatória de sentença 

por ele proferida, diante das alegações de ausência de cláusula arbitral e parcialidade.  

 

O Tribunal de Justiça carioca manteve a decisão que indeferiu o pleito de 

inclusão do árbitro no polo passivo da demanda anulatória, consignando que somente as 

partes que submeteram a solução do conflito à arbitragem é que se sujeitam aos efeitos da 

decisão nela proferida e, desta feita, que devem integrar a demanda visando à sua anulação, 

                                                                                                                                                    
Lei 9.307/1996, e essa vontade deve ser respeitada.” (“O Controle da Arbitragem pelo Poder Judiciário”, 
Revista Direito ao Ponto, nº 4, pp. 22/24). 
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bem como aduziu que não haveria relação do árbitro com os argumentos da inicial ou com 

os pedidos nela formulados, do que decorreria sua ilegitimidade163. 

 

Consideramos acertado o aludido entendimento, que irretocavelmente 

afastou a legitimidade passiva do próprio árbitro prolator da sentença objeto da anulatória. 

 

Isso porque a ação anulatória não tem o escopo de apenar o árbitro e sua 

finalidade não pode ser deturpada pela parte inconformada com a sentença arbitral. E mais, 

a própria Lei de Arbitragem garante a responsabilização do árbitro à parte que se sentir 

lesada civil ou criminalmente pela sua conduta. 

 

Com efeito, o art. 17 da Lei de Arbitragem prevê, com o claro intuito de 

conferir maior respeitabilidade ao método adequado de solução de conflitos em questão164, 

a sujeição do árbitro aos termos da lei penal na eventualidade de praticarem atos desviados 

da função para a qual foram nomeados165.  

 

Já no tocante à responsabilidade civil, pode-se depreende-la do caput do art. 

14 da Lei de Arbitragem, o qual, consoante adverte CARMONA, faz referência a essa 

questão de “modo tênue”166.  

 

O aludido autor assevera que a inexistência de dispositivo regulando 

expressamente a responsabilidade civil do árbitro não conduz à conclusão de que impera 

                                                 
163 O aludido julgado foi assim ementado: “Processo Civil. Agravo de Instrumento. Arbitragem. Ação 
declaratória de nulidade da sentença arbitral. Ilegitimidade passiva. Somente as partes que submeteram a 
solução do litígio ao juízo arbitral e se sujeitam aos efeitos da decisão proferida devem integrar a lide em que 
se postula a anulação do procedimento ou da decisão arbitral. Em decorrência da condição de julgadora, a 
árbitra carece de legitimidade para compor o pólo passivo na ação de nulidade de sentença arbitral, tanto 
mais que nem a causa de pedir nem os pedidos a envolvem. Recurso desprovido.” (TJRJ – 17ª Câmara Cível, 
AI 2006.002.00014, Des. HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA, j. 11.01.2006). 
164 Nesse sentido, confiram-se os comentários de CARMONA ao dispositivo em comento (Op. cit., pp. 263 e 
267). 
165 Verbis: “Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados 
aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal”. Acerca do aludido dispositivo, J. E. CARREIRA 

ALVIM  anota que “qualquer dos crimes praticados por funcionário público, seja contra a administração, seja 
contra particular, podem também ser imputados ao árbitro, quando no exercício da função arbitral” 
(Comentários à Lei de Arbitragem, 2ª edição, Curitiba: Juruá, 2008, p. 126) 
166 Op. cit., p. 263. Veja-se o teor do citado dispositivo: “Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros 
as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que 
caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos 
deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil”. 
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um “regime de irresponsabilidade do árbitro”167, mas ressalta, diante da própria natureza 

do serviço contratado, que certos limites devem ser fixados a esse respeito. 

 

Um deles consiste, por óbvio, na eventual ocorrência de errores in 

judicando. Nesse ponto, urge destacar que a elaboração de uma sentença arbitral que não 

corresponda às expectativas ou à qualidade esperada pelas partes não acarreta a 

responsabilização do árbitro.  

 

Como assevera CARMONA, nessas hipóteses, a insatisfação decorre da 

própria escolha das partes, que, selecionando árbitros inaptos – daí a importância de 

elaborar uma convenção arbitral que atenda às suas reais necessidades –, deverão arcar 

com os ônus daí decorrentes168.  

 

No que diz respeito aos errores in procedendo, por outro lado, apesar destes 

serem passíveis de responsabilização diante da comprovação de prejuízo às partes, isso 

somente ocorrerá nas hipóteses em que ficar claramente demonstrada a presença de dolo 

ou culpa grave na conduta do árbitro169.  

 

Se assim não fosse, o árbitro estaria sempre suscetível a figurar no bojo de 

ação visando à sua responsabilização civil depois de acolhido o pleito de anulação de 

                                                 
167 Op. cit., p. 264. 
168 Confiram-se os dizeres do aludido autor: “(...) o árbitro tem como obrigação fundamental proferir o laudo 
no prazo estipulado pelas partes (ou, na falta de estipulação, no prazo legal). Mas não existe a obrigação de 
proferir um laudo de ótima qualidade, concludente, lógico. Se o laudo é editado, ainda que não atinja a 
qualidade esperada, terá o árbitro cumprido sua missão e terá – ipso facto – direito ao recebimento dos 
honorários contratados (ou a serem fixados judicialmente, na falta de prévia avença). Assim, eventuais 
errores in judicando não comportarão responsabilização dos árbitros. Terão as partes, em tal caso, escolhido 
mal os julgadores, e chi è causa del suo mal, pianga se stesso! (...) os árbitros não respondem civilmente pela 
má qualidade do laudo (ou mesmo pelo equívoco na decisão, questão, muitas vezes, de ordem altamente 
subjetiva)” (Op. cit., p. 264). 
169 Vejam-se as ponderações de CARMONA nesse sentido: “(...) Os motivos que levam à anulação da sentença 
arbitral são erros do árbitro. Nem por isso o árbitro responderá por perdas e danos toda a vez que a sentença 
arbitral for anulada! A conclusão sustentável acerca deste tema parece ser admitir a responsabilização do 
árbitro apenas por dolo (ou culpa grave, que ao dolo deve equivaler). São, portanto, hipóteses teratológicas as 
que permitiriam atingir o árbitro: a corrupção (lato sensu) do julgador, sempre imperdoável, será o emblema 
desta bandeira; o excesso de prazo, embora não seja falta tão grave, também pode levar à responsabilização 
dos julgadores; os demais erros, porém – que dependem sempre da percepção dos tribunais – não podem 
levar à responsabilização do árbitro, como não levam à responsabilização dos juízes togados.” (“Em torno ao 
árbitro”, p. 56).  De tal entendimento partilha ORLANDO CELSO DA SILVA NETO: “(...) Responde o árbitro por 
perdas e danos, podendo a parte que se sentir prejudicada buscar a Justiça Comum para intentar a ação 
cabível. Necessário é que se tenha o árbitro agido com dolo ou culpa, não bastando que tenha proferido 
decisão que foi reformada ou simplesmente desliza. Se assim não fora, se estaria pondo em risco a própria 
existência e viabilidade do instituto da arbitragem.” (“Princípios do Processo e Arbitragem”, Arbitragem – lei 
brasileira e praxe internacional, PAULO B. CASELLA (coord.), 2ª edição, São Paulo: LTr, p. 364). 
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sentença arbitral, no âmbito do qual o juiz togado vislumbre algum vício no procedimento 

arbitral por ele conduzido (não obstante em alguns casos o vício no procedimento arbitral 

decorra de escolhas feitas pelo árbitro, longe de serem dolosas ou culposas). Tamanha – e 

injusta – pressão certamente afastaria os renomados especialistas da função de árbitro170.  

 

Destarte, o aludido precedente confere adequada e acertada aplicação aos 

preceitos da Lei de Arbitragem e demonstra que, de fato, as decisões judiciais vêm 

assimilando as nuances do referido instituto.  

 

A parte que deseja responsabilizar o árbitro pessoalmente, deverá fazê-lo 

depois do manejo da ação anulatória da sentença arbitral (se esta for julgada procedente), 

no âmbito de ação própria e na qual demonstre cabalmente os prejuízos suportados e a 

conduta eivada de dolo ou culpa grave por parte do árbitro. Mas de modo algum será a 

ação anulatória de sentença arbitral o palco adequado para este mister. 

 

Outro julgado que chamou nossa atenção foi proferido pela Corte de Justiça 

carioca no bojo de agravo de instrumento que tinha por objeto o reconhecimento da 

legitimidade passiva da instituição arbitral, sob o fundamento de que dela emanou a 

sentença cuja nulidade estava em discussão. 

 

A decisão de 1º grau que excluiu a instituição arbitral do polo passivo foi 

mantida, restando consignado no acórdão em comento – na mesma linha do aresto acima 

comentado, proferido pelos mesmíssimos relator e Câmara – que somente as partes que 

                                                 
170 A esse respeito, CARMONA faz as seguintes – e importantes – ressalvas: “Insisto, porém, num ponto: a 
responsabilidade do árbitro (mesmo quando houver um error in procedendo) deve ficar sempre adstrita às 
hipóteses de dolo ou culpa grave, sob pena de submeter a injusta pressão o julgador, que ficaria encurralado 
na hipótese de algum órgão do Poder Judiciário acolher demanda de anulação de sentença arbitral, decidindo 
a favor do autor questão que pode depender de interpretação do grau de flexibilidade aceitável para o 
processo arbitral. Imagine-se a hipótese de uma sentença arbitral ser anulada sob a afirmação de que o árbitro 
teria invertido a ordem na produção de prova testemunhal ou sob a alegação de que a prova pericial não teria 
sido produzido da forma adequada (o juiz, em sede de anulação, acredita que o perito deveria ser um 
economista, não um engenheiro): as escolhas procedimentais dos árbitros não podem ser qualificadas como 
dolosas (e também não seriam caracterizadores de culpa grave na condução do procedimento). O mesmo 
pode ser dito quanto à interpretação de normas regulamentares (que pode gerar queixa da parte vencida em 
sede judicial, dando suporte a alegação de desvio procedimental, quebra da garantia do contraditório ou 
impedimento à parte de fazer valer  com eficiência suas próprias razões). O fato de serem os árbitros 
verdadeiros e próprios juízes acarreta-lhes uma série de deveres  e obrigações; é natural que, em 
contrapartida, seja-lhes garantido um certo grau de proteção. É preciso, em conclusão, agir com cuidado e 
parcimônia  quando se tratar de imputar ao árbitro a responsabilidade civil decorrente de erro na condução do 
processo arbitral. Se assim não for, não haverá quem queira aceitar a função de árbitro!” (Op. cit., p. 265).   
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convencionaram a arbitragem como método de solução de litígios devem integrar a lide em 

que se postula a anulação da sentença arbitral171. 

 

Anote-se que, no entender do agravante, a legitimidade da aludida 

instituição arbitral decorreria de duas razões: (i) a árbitra seria parcial, pois teria 

estabelecido verba honorária sobre percentual da condenação por ela estipulada e, tendo 

ajuizado execução dos referidos honorários, deveria integrar a lide, e (ii) no contrato em 

questão não haveria convenção de arbitragem. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não enfrentou a alegada 

ausência de convenção arbitral e resolveu a questão por entender que o tribunal arbitral não 

teria relação com os argumentos expostos na inicial da anulatória ou com os pedidos nela 

formulados.  

 

Aduziu, no ponto, que “na condição de ente paraestatal que atua como mero 

organizador do juízo arbitral, o Agravado não responde pelas decisões proferidas por seus 

árbitros, às quais (sic) não possui qualquer vínculo”. 

 

Novamente acertou o aludido Tribunal. Primeiro porque, pelas razões acima 

aduzidas, a ação anulatória não tem por escopo a responsabilização civil pelas decisões 

tomadas no processo arbitral de quem quer que seja (árbitro ou órgão arbitral). 

 

Com efeito e na linha dos julgados supra colacionados, a ação anulatória de 

sentença arbitral deve prosseguir entre as partes da arbitragem. Na eventualidade de ser 

acolhido o pleito do autor, estará ele autorizado, como visto, a perseguir a 

responsabilização pessoal do árbitro pela via adequada.  

 

Já em relação à responsabilização do próprio órgão arbitral, como pretendia 

o autor da anulatória em questão, algumas considerações se impõem. 

                                                 
171 O aludido julgado foi assim ementado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
ARBITRAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Somente as partes que submeteram a solução do litígio ao juízo arbitral e se 
sujeitam aos efeitos da decisão proferida devem integrar a lide em que se postula a anulação do procedimento 
ou da decisão arbitral. Como simples organizadora, a corte arbitral carece de legitimidade para compor o polo 
passivo na ação de nulidade de sentença arbitral fundada em parcialidade do árbitro. Recurso desprovido.” 
(TJRJ – 17ª Câmara Cível, AI 2005.002.15963, Des. HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA, j. 14.09.2005). 
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Como vimos, o Tribunal de Justiça carioca afastou a legitimidade da 

instituição arbitral diante da ausência de responsabilidade pelas decisões proferidas por 

seus árbitros. Contudo, é importante anotar que tal assertiva pode não estar totalmente 

correta.  

 

De fato, sua ilegitimidade para a demanda anulatória é patente e isso 

porque, como asseveramos, tal ação não tem por escopo a responsabilização civil de quem 

quer que seja (árbitro ou instituição arbitral). Mas uma ação visando à responsabilização do 

árbitro ou até mesmo da instituição arbitral, depois de anulada a sentença arbitral, pode ter 

cabimento. 

 

Nesse caso, a legitimidade passiva da instituição arbitral dependerá da razão 

suscitada pelo interessado para anular a sentença arbitral e dos prejuízos advindos de sua 

anulação, que deverão ser comprovados na ação visando à responsabilização da entidade. 

Diante do exercício irregular das atividades pela própria instituição arbitral (verbi gratia, a 

indicação de árbitros que não poderiam exercer a função), esta poderá ser civilmente 

responsabilizada. 

 

No caso em questão, o autor suscitou, como vimos, a parcialidade do árbitro 

e ausência de convenção arbitral. Tais alegados errores in procedendo não podem ser 

imputados ao órgão arbitral, mas apenas ao árbitro. Contudo pode ocorrer de o 

regulamento da instituição expressamente prever a revisão formal da sentença arbitral 

antes de sua publicação e, nessa hipótese, sua responsabilização pelos prejuízos advindos 

da sentença anulada pode vir a ser postulada. 

 

De todo modo, vale anotar que, inexistindo disposição expressa a esse 

respeito na Lei de Arbitragem, eventual conduta desviada por parte dos árbitros que 

compõem os quadros do órgão arbitral não poderão ser a este estendida. 

 

Diante dessa lacuna, vale destacar que algumas instituições arbitrais 

inseriram em seus regulamentos previsões acerca da responsabilidade civil de seus árbitros, 

expressamente destacando que eventuais desvios de conduta por eles não alcançam o órgão 

arbitral.  
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Anote-se que tentamos verificar o que determina o regulamento do tribunal 

arbitral cuja legitimidade passiva estava em discussão no aresto em questão (“5º Tribunal 

Arbitral do Rio de Janeiro”), mas não encontramos o regulamento tampouco o site da 

referida instituição.  

 

De qualquer sorte, feita essa ressalva acerca da possibilidade de a instituição 

arbitral vir a figurar como parte em sede de ação própria visando à sua responsabilização 

pelo insucesso da arbitragem, reafirmamos o acerto da decisão judicial em epígrafe, que 

reconheceu a ilegitimidade passiva do tribunal arbitral para a ação anulatória. 

 

Na eventualidade de a jurisprudência reconhecer a legitimidade passiva do 

órgão arbitral – ou mesmo do árbitro, como vimos –, a demanda anulatória terá seu escopo 

de revisão da formalidade do provimento e do procedimento arbitral desvirtuado, passando 

a funcionar como instrumento de pressão e penalização da instituição arbitral e seus 

árbitros. E isso, definitivamente, não se coaduna com o escopo da referida demanda 

atribuído pela Lei de Arbitragem. 

 

Na mesma linha manifestada pelo Tribunal carioca, revela-se acertado o 

entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diante de ação 

declaratória intentada em face, tal como no precedente acima mencionado, do órgão 

arbitral. 

 

Naquela oportunidade, asseverou que “o Tribunal Arbitral de São Paulo é 

órgão instituído a fim de pacificar as controvérsias que lhe são submetidas a julgamento. 

(...) seria no mínimo teratológico, admitir que o Tribunal Arbitral possa figurar no polo 

passivo da lide, até porque esta é composta por aqueles que fazem parte da relação jurídica 

material controvertida, e o referido Tribunal, nenhum interesse possui na causa.”172. 

                                                 
172 O aludido acórdão foi assim ementado: “Mediação - Declaratória. Tribunal arbitral - Fixação de custas 
pela sucumbência - Fato que não o torna parte na demanda - Órgão instituído a fim de pacificar as 
controvérsias que lhe são submetidas a julgamento - Ausência de interesse na causa - Ilegitimidade passiva 
‘ad casuam’ - Reconhecimento. Decretação de nulidade da sentença e procedimento arbitrais - Prazo - 90 
dias (art. 33, § 1º, da Lei 9307/96) - Propositura – Intempestiva - Decadência - Reconhecimento. Preliminar 
rejeitada. Apelo parcialmente conhecido e improvido.” (TJSP – 28ª Câmara de Direito Privado, AC 739.563-
0/2, Des. NEVES AMORIM, j. 01.03.2007). 



 

73 
 

A exemplo do que fizemos em relação à instituição arbitral anteriormente 

referida, cuja ilegitimidade foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, tentamos, novamente em vão, verificar o que determina o regulamento do órgão 

arbitral cuja legitimidade passiva estava em discussão no julgado em epígrafe (a saber, 

Tribunal Arbitral de São Paulo)173.  

 

E isso a fim de verificar se dele consta alguma previsão atinente à 

responsabilização do órgão ou de seus árbitros a autorizar o ajuizamento da ação cabível 

pela parte que se sentiu lesada. 

 

Releva anotar que o fato de não encontrarmos o site de uma das instituições 

acima referidas tampouco o regulamento da outra causou certa perplexidade. Tratam-se de 

instituições arbitrais sérias? Munidos das parcas informações que temos a respeito delas, 

seria talvez irresponsável afirmar que sim ou que não.  

 

Anote-se que o “Tribunal Arbitral de São Paulo”, em seu sítio eletrônico, 

colaciona parecer da lavra de CARMONA (elaborado em atenção à consulta do Conselho 

Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - CONIMA) a respeito da utilização 

por órgão arbitral do vocábulo “Tribunal” (como se dá, note-se, em relação a ambas as 

instituições referidas nos julgados em comento).  

 

No aludido parecer, o aludido autor asseverou expressamente a 

recomendação no sentido de que “os órgãos arbitrais institucionais evitem empregar o 

vocábulo ‘tribunal' em suas denominações, de modo a preservarem-se de qualquer 

confusão com a organização judiciária estatal. Num momento em que a arbitragem começa 

a fincar âncoras no Brasil, todo cuidado é pouco para que o instituto seja protegido, 

poupando-o das manchetes policialescas e do noticiário criminal. Alerto, em conclusão, 

para o fato de que a utilização da denominação ‘tribunal’, aliada a algum símbolo da 

República, dos Estados ou dos Municípios, bem como a instalação de órgão arbitral em 

prédio que tenha aparência similar às construções onde estão instalados os órgãos 

                                                                                                                                                    
Apenas a título de curiosidade, chamamos atenção para uma impropriedade: a aparente confusão entre 
mediação (referida na ementa – grifos nossos) e arbitragem (método efetivamente utilizado para a solução do 
conflito em questão e à qual se aplicam os ditames da Lei de Arbitragem, referidos na ementa em tela).  
173 Veja-se o site da aludida instituição, http://taspvm.com.br/html/arbitragem11.html, consultado em 
20.01.2013.  
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judiciários (lembre-se que muitos Estados usam projetos construtivos semelhantes para a 

instalação dos fóruns do interior) constitui clara tentativa de mimetização com os órgãos 

do Poder Judiciário: tal prática ofende a fé pública, é condenável e não pode ser 

tolerada”174. 

 

Não obstante, o aludido “Tribunal Arbitral” adota a referida denominação e 

ainda apresenta símbolo que pode ser associado ao Judiciário.  

 

Urge anotar que não há na Lei de Arbitragem dispositivo prevendo qualquer 

tipo de fiscalização para as instituições arbitrais. Como adverte CARMONA, isso se deve ao 

fato de que o legislador pretendia implementar o desenvolvimento da arbitragem no país, 

deixando a cargo do mercado a criação de órgãos arbitrais, e tendo em conta que a 

seriedade que circunda o aludido instituto seria responsável por fazer uma “seleção 

natural” das instituições175. 

 

Tendemos a concordar com o legislador a esse respeito, sendo certo que 

eventuais desvios perpetrados por entidade inidônea inevitavelmente serão repelidos pelo 

próprio mercado. 

 

Feitas essas considerações e voltando ao ponto, reiteramos as razões 

esposadas acima e consideramos acertada a decisão do Tribunal paulista, que conferiu 

adequada aplicação à ação anulatória de sentença arbitral, evitando que a parte se utilize do 

aludido mecanismo estrito de impugnação com finalidades desviadas daquelas previstas na 

Lei de Arbitragem. 

 

Não importa a seriedade da instituição que se encontra no polo passivo da 

demanda anulatória, tal mecanismo simplesmente não é palco adequado para a sua 

responsabilização. Para tanto, a parte dispõe dos mecanismos civis e penais cabíveis. 

 

Por fim, outro precedente judicial que merece destaque é o terceiro 

proferido pelo Tribunal carioca. Comprovando que a jurisprudência em arbitragem é 

                                                 
174 Tal parecer foi publicado no site http://taspvm.com.br/html/arbitragem11.html, consultado em 20.01.2013. 
Também foi publicado na Revista de Arbitragem e Mediação 12:179-188. 
175 Arbitragem e Processo, p. 135.  
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mesmo surpreendente – para dizer o mínimo –, este caminhou em sentido oposto aos acima 

citados176. 

 

No caso, a ação anulatória de sentença arbitral foi intentada somente contra 

a instituição arbitral. Diante da extinção do processo por ilegitimidade passiva e da 

interposição de apelação ao Tribunal, a sentença foi anulada e a Corte estadual determinou, 

de ofício, que o autor procedesse à citação da parte contrária na arbitragem.  

 

Naquela oportunidade, contudo, reconheceu a legitimidade da instituição 

arbitral, sob o argumento de que “não há como concebermos como parte ilegítima o 

tribunal arbitral, porquanto corroborou para a feitura de um título, em tese, nulo”177. 

 

Pelas razões acima esposadas, discordamos do aludido entendimento e 

reafirmamos nossa opinião no sentido de que precedentes nessa linha são extremamente 

perigosos ao instituto da arbitragem e desvirtuam a mens legis da ação anulatória da 

sentença arbitral. 

 

Em nosso sentir, contudo, o aludido julgado decorre, com o devido respeito, 

do completo desconhecimento da arbitragem e do regramento que a rege. Tanto assim que 

a ementa do aludido julgado faz referência à “ação anulatória de título extrajudicial”, em 

manifesta contrariedade aos ditames da Lei de Arbitragem e ao Código de Processo Civil 

que, como visto, equiparam a sentença arbitral aos títulos judiciais178.  

 

                                                 
176 Não obstante tenha sido proferido dentro de um lapso temporal de apenas seis dias em relação ao julgado 
anteriormente referido, que decidiu pelo afastamento da legitimidade passiva do árbitro (TJRJ – 1ª Câmara 
Cível, AC 2005.001.31186, Des. MARIO GUIMARÃES NETO, j. 17.01.2006). 
177 Mais uma vez, constata-se o emprego da expressão “Tribunal Arbitral” no nome da instituição. Anote-se 
que a íntegra do aludido acórdão não está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, diante do segredo de justiça, tendo sido o aludido excerto extraído do relatório da pesquisa realizada 
pela DIREITO GV e pelo CBAR anteriormente referida, disponível em http://cbar.org.br/site/pesquisa-fgv-
cbar; último acesso em Janeiro de 2013. 
178 Confira-se o teor da aludida ementa: “Apelação Cível - Anulatória de título extrajudicial - Sentença 
Arbitral - Alegação de induzimento a erro na convenção do compromisso interesse processual e legitimidade 
ad causam comprovados - Litisconsórcio passivo necessário citação do litisconsorte sob pena de extinção 
inobservância do art. 47, parágrafo único, do CPC Nulidade - Recurso conhecido e provido determinação ex 
officio da citação de litisconsorte passivo.” (TJRJ – 1ª Câmara Cível, AC 2005.001.31186, Des. MARIO 

GUIMARÃES NETO, j. 17.01.2006 – grifamos para destacar o emprego da expressão “anulatória de título 
extrajudicial”, em contrariedade manifesta à Lei de Arbitragem e ao Código de Processo Civil, que alçam a 
sentença arbitral à condição de título judicial). 
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O correto teria sido seguir o entendimento já manifestado por aquele 

Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição arbitral, 

ficando resguardada à parte, como vimos, a eventual responsabilização civil do árbitro e/ou 

do órgão arbitral, nas hipóteses acima referidas e mediante o manejo de ação adequada 

para este fim. 

 

Assim, críticas feitas ao precedente em tela – que traz em seu bojo 

determinação preocupante para aqueles que atuam na esfera arbitral, para os árbitros e 

instituições arbitrais idôneas, para os que pretendem submeter seus litígios à arbitragem e 

para os estudiosos desse sistema processual –, entendemos que, dada a evolução da 

jurisprudência no tema demonstrada nesse estudo, tal entendimento não deve prevalecer. 

 

3.3.1.2. Decisões judiciais que reconhecem a ação declaratória como único meio de 

impugnação da sentença arbitral não condenatória 

 

Como já afirmamos, não sendo intentada a ação declaratória no prazo legal 

e decadencial, cessará o direito da parte de impugnar a sentença arbitral por esta via, 

restando-lhe apenas, na hipótese de se tratar de sentença condenatória, a possibilidade de 

defender-se na fase de cumprimento de sentença. Nenhum outro mecanismo processual, 

contudo, será válido para atacar a sentença arbitral. 

 

Nessa linha, analisamos alguns julgados que demonstram que a 

jurisprudência acertadamente afasta a utilização de outros mecanismos, que não a 

declaratória, visando à impugnação da sentença arbitral.  

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu aresto no bojo de 

apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento sob rito ordinário 

com pedido de reapreciação de matéria já decidida em arbitragem, a qual julgou extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, por se tratar de coisa julgada.  

 

Naquela oportunidade, o Tribunal de Justiça mineiro negou provimento ao 

aludido apelo e assim o fez por entender que o pedido de decretação de nulidade da 

sentença arbitral seria o único meio adequado para obter o fim almejado (note-se que não 
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se estava diante de sentença arbitral condenatória a autorizar a impugnação ao 

cumprimento de sentença – na realidade, à época do julgado, embargos à execução)179.  

 

Na mesma esteira, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 

sede de apelação tirada de sentença que julgou improcedente medida cautelar de sustação 

de protesto, no bojo da qual a parte inconformada alegou a inexistência do débito e a 

nulidade da sentença arbitral, afirmou a validade do decisum arbitral e o descabimento de 

recursos para impugna-la ou retirar-lhe a eficácia – no caso a tentativa de sustação dos 

protestos levados a efeito pela parte contrária, vencedora da arbitragem180.  

 

Opostos embargos de declaração em face de tal acórdão, sustentou o 

embargante que a sentença arbitral não seria irrecorrível, diante da hipótese legal da ação 

anulatória.  

 

Nessa oportunidade, o Tribunal de Justiça carioca novamente negou 

provimento ao recurso, afirmando acertadamente que a sentença arbitral é irrecorrível e faz 

coisa julgada entre as partes, restando à parte recalcitrante apenas o ajuizamento de ação 

anulatória, que não é recurso, na forma do disposto na Lei de Arbitragem181. 

 

3.3.1.3. Decisão judicial que equipara a ação anulatória à ação rescisória 

 

Como adiantamos, a doutrina condena a utilização da ação rescisória em 

arbitragem (v. capítulo 3.3.1) e de fato não encontramos julgados admitindo a impugnação 

da sentença arbitral por esta via. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, contudo, em uma 

oportunidade, tal qual CRUZ E TUCCI
182, assemelhou a demanda anulatória da sentença 

                                                 
179 Confira-se a respectiva ementa: “Juízo arbitral – Decisão – Extinção do processo. A decisão proferido 
pelo juízo arbitral, não declarada nula pelo Poder Judiciário, prevalece como ato jurídico perfeito e acabado, 
não podendo a questão decidida naquela jurisdição privada ser objeto de reapreciação em procedimento 
judicial” (TJMG – 3ª Câmara Cível, 4157417-14.2000.8.13.0000 (1), Des. Maurício Barros, DJ 17.04.2004). 
180 TJRJ – 10ª Câmara Cível, AC 200700138649, Des. CÉLIO GERALDO DE MAGALHÃES RIBEIRO, j. 
22.08.2007. 
181  TJRJ – 10ª Câmara Cível, ED 200700138649, Des. CÉLIO GERALDO DE MAGALHÃES RIBEIRO, j. 
03.10.2007. 
182 Vide nota de rodapé nº 158, na qual criticamos a equiparação do aludido autor, especialmente diante da 
afirmação da possibilidade de revisão do mérito pelo juiz togado. 
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arbitral à rescisória, destacando o aludido julgado, contudo e acertadamente, a 

impossibilidade de o Poder Judiciário reapreciar o mérito do litígio183.  

 

Com efeito e pelas razões já esposadas, o juiz togado, em sede de ação 

anulatória jamais reexaminará o mérito do litígio. Assim, aqueles que assemelham a 

aludida demanda à rescisória devem, necessariamente, atentar para o fato de que o juiz 

estatal exercerá, por meio da ação anulatória, o juízo rescindendo (desconstituindo a 

sentença arbitral prolatada), mas nunca o juízo rescisório (rejulgamento do mérito).  

 

E isso, como veremos a seguir, vem sendo efetivamente observado pelo 

Poder Judiciário. 

 

3.3.1.4. Decisões judiciais invalidando a sentença arbitral 

 

Dentre as 33 decisões analisadas pela Escola de Direito de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas e pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAR)184, houve a 

invalidação da sentença arbitral em 14 decisões. 

 

De acordo com a análise dos referidos institutos, a maioria das decisões 

judiciais que culminaram em anulações observaram os ditames da Lei de Arbitragem e a 

revisão se deu sob o aspecto eminentemente técnico da sentença arbitral, sem que o Poder 

Judiciário adentrasse nas razões de mérito.  

 

A Comissão que realizou a aludida pesquisa registrou que algumas decisões 

judiciais não observaram estritamente o art. 32 da Lei de Arbitragem (destacando, no 

ponto, alguns equívocos de ordem conceitual e determinadas incursões no mérito das 

                                                 
183 Confira-se o trecho pertinente do julgado em questão: “O artigo 33 da Lei nº 9.307/96 prevê a 
possibilidade do ajuizamento de uma ação anulatória específica para a anulação do laudo arbitral viciado de 
alguma das formas previstas nos oito incisos do artigo 32. Trata-se, no caso da ação anulatória, de verdadeira 
ação rescisória, com peculiaridades próprias. Seria uma ação rescisória tendo em vista o fato de que, a 
exemplo do art. 485 do CPC, estariam limitados e expressos os casos de nulidades. Mas, diferente da ação 
rescisória propriamente dita, o prazo é de 90 dias (não de 2 anos), o juiz estatal não reforma a sentença 
arbitral, apenas decreta sua nulidade e remete ao árbitro a faculdade de emitir outro laudo” (TJMG – Décima 
Segunda Câmara Cível, AC 4922349-67.2000.8.13.0000 (1), Des. NILO LACERDA, DJ 11.06.2005). 
184 A qual já foi mencionada neste trabalho e trata do tema “Arbitragem e Poder Judiciário”, disponível em: 
http://cbar.org.br/site/pesquisa-fgv-cbar; último acesso em Janeiro de 2013. 
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sentenças arbitrais), mas entendeu que haveria dúvidas quanto à correção de somente uma 

delas185. 

 

Concluiu, assim que em 93% dos casos a anulação pode ser considerada 

correta, e que, de forma geral, a Lei de Arbitragem foi adequada e tecnicamente aplicada 

pelo Poder Judiciário. Nesse cenário, podemos afirmar que a inter-relação entre os 

processos arbitral e judicial no âmbito da ação anulatória tem sido efetiva. 

 

À época em que foi realizada a aludida pesquisa, não foi encontrado 

nenhum acórdão do Superior Tribunal de Justiça tratando do mérito da anulação de uma 

sentença arbitral. Atualizando a pesquisa para os dias atuais, afirmamos que esse assunto 

realmente ainda não foi tratado no âmbito da aludida Corte. 

 

3.3.2. Impugnação ao cumprimento de sentença arbitral 

 

Ainda nessa fase posterior ao processo arbitral, restará ao vencido a 

possibilidade de, perante o Poder Judiciário, reagir ao cumprimento de sentença arbitral, 

mediante a apresentação de impugnação186-187.  

 

Isso porque, como já mencionamos, a sentença arbitral constitui título 

executivo judicial, nos termos do art. 475-N, IV do Código de Processo Civil, a ela 

                                                 
185 A saber, TJES – 1ª Câmara Cível, AC 035030197533, Des. ARNALDO SANTOS SOUZA, j. 28.11.2006. O 
aludido aresto não se amparou no art. 32 da Lei de Arbitragem para proceder à anulação da sentença arbitral, 
não sendo possível extrair de seu inteiro teor o que foi determinante à confirmação da sentença que anulou o 
decisum arbitral. Trata-se, na linha já aduzida neste trabalho, de julgado patológico e que, no cenário ora 
narrado, se afasta da tendência das decisões judiciais sobre o tema (as quais caminham cada vez mais no 
sentido de conferir efetividade à arbitragem e aos ditames da Lei que rege o aludido instituto). 
186 O artigo 33, §3º, da Lei de Arbitragem fala na oposição de embargos do devedor e remete ao artigo 741 do 
Código de Processo Civil (verbis: “Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário 
competente a decretação da nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. (...) § 3º A 
decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante ação de embargos do 
devedor, conforme o art. 741 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial”). 
Contudo, após a reforma da aludida Codificação, por meio da Lei nº 11.232/05, o correto é falar em 
impugnação ao cumprimento sentença, regulada, como veremos, pelos artigos 475-L e 475-M do Código.  
187 Registre-se, por oportuno, que RODRIGO GARCIA DA FONSECA anota que, “(...) na prática, o cumprimento 
espontâneo da sentença arbitral é muito mais comum do que o da sentença judicial. As necessidades do 
comércio, especialmente no cenário internacional, fazem com que as partes sejam frequentemente 
constrangidas a cumprirem decisões arbitrais desfavoráveis, em virtude dos prejuízos negociais que 
poderiam advir de uma eventual inadimplência ou contestação” (“A arbitragem e a reforma processual da 
execução. Sentença parcial e cumprimento da sentença. Anotações em torno da Lei 11.232/2005”, Revista de 
Arbitragem e Mediação, ano 4, nº 14, jul.-set./2007, p. 40). Nessa linha, o aludido autor faz referência à obra 
de RICHARD GARNETT, HENRY GABRIEL, JEFF WAINCYMER e JUDD EPSTEIN, A pratical guide to international 
commercial arbitration, New York: Oceana Publications, 2000, p. 12. 
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aplicando-se, destarte, as alterações inseridas pela Lei nº 11.232/2005, que extirpou do 

sistema processual o processo de execução autônomo de título judicial. 

 

Com o fito de conferir maior celeridade e efetividade neste momento, 

adotou-se o sincretismo processual, de modo que a cumprimento de sentença, regulado 

pelos arts. 475-I a 475-R do Código de Processo Civil, nada mais é do que uma fase 

procedimental posterior ao trânsito em julgado da sentença, dispensando-se a necessidade 

de instauração de uma nova demanda executiva. 

 

Contudo, à obviedade, os ditames que regulam a fase do cumprimento de 

sentença acima referidos devem ser aplicados observando-se certas peculiares no caso de 

cumprimento da sentença arbitral. 

 

A primeira delas reside no fato de que a sentença arbitral terá sido proferida 

em outro processo – o arbitral –, razão pela qual o seu cumprimento não poderá ter início a 

partir do mero requerimento do credor. Ao contrário, o requerimento de cumprimento da 

sentença arbitral deverá ser instruído com o título executivo oriundo da arbitragem, bem 

como com o demonstrativo do débito, devidamente atualizado. 

 

Nesse momento, uma nova relação processual – a judicial – se iniciará, com 

o escopo exclusivo de efetivar o comando condenatório arbitral, fazendo-se necessária a 

citação do devedor para integrar o polo passivo da demanda (art. 475-N, p. único, do 

Código de Processo Civil)188.  

                                                 
188 Nesse sentido, confiram-se as palavras de ATHOS GUSMÃO CARNEIRO: “No caso da sentença penal 
condenatória, haverá a necessidade de liquidação, com a fixação do quantum debeatur. A citação será, pois, 
para conduzir à formação da relação jurídica processual no juízo cível e para acompanhar a liquidação. 
Assim também se a sentença estrangeira ou a sentença arbitral, excepcionalmente contiver condenação 
genérica, apenas referente ao an debeatur. Com efeito, em todos estes casos a inexistência de um anterior 
processo cível de conhecimento (em que o réu haja sido citado) obriga ao chamamento formal do executado a 
fim de, inclusive, permitir-lhe apresentar impugnação” (Cumprimento da sentença civil, Rio de Janeiro: 
Forense, 2007, p. 92). Na mesma linha, vejam-se: CAIO CESAR V IEIRA ROCHA, Op. cit., p. 83; FLÁVIO CHEIM 

JORGE, FREDIE DIDIER JR. e MARCELO ABELHA RODRIGUES (A terceira etapa da reforma processual civil: 
comentários às leis n. 11.187/2005, 11.276/2006, 11.277/2006, 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 
176); MARCUS V INICIUS DOS SANTOS ANDRADE (“Considerações sobre a arbitragem e o cumprimento da 
sentença arbitral”, Revista de Arbitragem e Mediação, ano 4, nº 15, out.-dez./2007, p. 46; PAULO SALVADOR 

FRONTINI (“Arbitragem e execução de sentença arbitral. Apontamentos sobre os reflexos da Lei nº 
11.232/2005 no âmbito do cumprimento forçado de sentença arbitral”, Revista do Advogado, AASP, nº 87, 
set./2006, p. 86); e RODRIGO GARCIA DA FONSECA (“A arbitragem e a reforma processual da execução...”, p. 
41). Na mesma toada, conferindo correta aplicação ao dispositivo em questão (art. 475-N, p. único, do CPC), 
vem se manifestando a jurisprudência: “(...) Por se estar a tratar de título executivo judicial, a execução de 
sentença arbitral se faz nos termos do cumprimento de sentença – exegese do art. 475-N, inciso IV, do CPC. 
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Isso porque, lembre-se, as partes em questão litigaram fora do juízo estatal – 

na esfera arbitral –, de sorte que um novo processo – agora, judicial – será constituído, 

fazendo todo sentido que a parte que dele não tinha conhecimento seja citada para integrar 

a nova demanda que lhe foi aforada.  

 

Principalmente em virtude de tal razão (início de nova relação processual) e 

diante das peculiaridades envolvidas no cumprimento da sentença arbitral, que enseja 

nítida inter-relação entre dois processos distintos e processados perante órgãos 

independentes, entendemos que o cumprimento da sentença arbitral, ao contrário do que se 

diz em relação à judicial, não pode ser entendido como mera fase do processo189.  

 

Com efeito, o cumprimento da sentença arbitral não caracteriza simples 

desdobramento do processo arbitral, mas, na realidade, constitui novo processo cujo início 

é marcado pela citação do devedor da arbitragem. 

 

Assim, pode-se dizer que a reforma significativa do sistema processual 

judicial (que, ao eliminar a citação, transformou o processo em um só, composto de várias 

fases190), não importou mudanças substanciais para o microssistema processual da 

                                                                                                                                                    
Deve haver, no entanto, a prévia citação do executado para compor o polo passivo da demanda (...).” (TJRS – 
6ª Câmara Cível, AI 70030072425, Des. LIEGE PURICELLI PIRES, j. 10.09.2009). 
189 Nesse sentido, confira-se o que dizem CAIO CESAR V IEIRA ROCHA (Op. cit., p. 84); EDUARDO TALAMINI  e 
FELIPE SCRIPES VLADECK (“Sentença arbitral e Liquidez”, Arbitragem e Poder Público, CESAR AUGUSTO 

GUIMARÃES PEREIRA e EDUARDO TALAMINI (coord.), São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 160/161); GABRIELA 

OLIVEIRA FREITAS (“Execução de sentença arbitral”, Revista Síntese – Direito Civil e Processual Civil, ano 
XI, nº 68, nov.-dez./2010, p. 62) e RODRIGO GARCIA DA FONSECA (“A arbitragem e a reforma processual da 
execução...”, p. 41). Veja-se, também, julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro: “(...) o cumprimento da sentença constitui hoje um procedimento, e não mais processo de execução, 
como ainda é quando se refere à execução por título extrajudicial (art. 585) ou mesmo quando se tratar de 
execução de um título judicial que não seja emitido em prévio processo de conhecimento [perante o mesmo 
juízo da execução], como nos casos previstos no art. 475-N, da sentença arbitral, da sentença penal 
condenatória transitada em julgado e da sentença estrangeira.” (TJRJ – 6ª Câmara Cível, AI 2007.002.03315, 
Des. NAGIB SLAIBI FILHO, j. 02.05.2007). No mesmo sentido: TJSP – 27ª Câmara de Direito Privado, AI 
1.106.247-0/0, Des. BERENICE MARCONDES CÉSAR, j. 24.04.2007. 
190 A esse respeito, CÁSSIO SCARPINELLA BUENO afirma que “(...) O Estado-juiz praticará uns tantos atos 
voltados precipuamente ao reconhecimento do direito tal qual descrito pelas partes em suas manifestações e 
praticará outros tantos voltados precipuamente à realização concreta do que foi reconhecido. Não está errado, 
muito pelo contrário, sustentar que cada uma destas atividades possa ser compreendida como uma ‘etapa’, 
como uma ‘fase’ do processo. Mas cada uma destas ‘etapas’, cada uma destas ‘fases’ são elementos, são 
partes que compõem o todo, que é o processo. Não são o processo. São parte dele.” (Nova etapa da reforma 
do Código de Processo Civil, vol. 1, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 7). 



 

82 
 

arbitragem no que concerne à execução (ou, utilizando-se a terminologia apropriada, 

cumprimento) da sentença arbitral191. 

 

Feita essa consideração e voltando ao ponto, a despeito da necessidade de 

citação do devedor – principal diferencial entre o cumprimento de sentença arbitral e o 

cumprimento de sentença judicial –, o cumprimento da sentença proferida pelo árbitro 

observará os demais ditames que regem o cumprimento de sentença exarado pelo juiz 

togado.  

 

Desse modo, se, depois de citado, o devedor da arbitragem não efetuar o 

pagamento do valor devido no prazo legal, a requerimento do credor e à luz do art. 614, II, 

do Código de Processo Civil, o juiz togado determinará a expedição de mandado de 

penhora e avaliação. Após a intimação do devedor da lavratura do auto de penhora, poderá 

apresentar, dentro do prazo de 15 dias, a já referida impugnação ao cumprimento de 

sentença arbitral, conforme lhe autoriza o art. 475-J, §1º, do Código de Processo Civil.  

 

É esse o meio apto para que o devedor da arbitragem alegue questões acerca 

da inexigibilidade do título, penhora incorreta ou avaliação errônea, ilegitimidade das 

partes, excesso de execução (hipótese em que deverá indicar, desde logo, o valor que 

entende correto, à luz do art. 475-L, §2º, do Código de Processo Civil) ou qualquer causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, nos termos do art. 475-L, I a VI, da 

aludida Codificação.  

 

Contudo, a doutrina adverte que, ante a peculiar natureza da sentença 

arbitral, exarada sem qualquer participação do Poder Judiciário, outras matérias poderão 

ser suscitadas pelo devedor no bojo da sua impugnação ao cumprimento de sentença 

arbitral192.  

                                                 
191 Nesse sentido: CAIO CESAR VIEIRA ROCHA, Op. cit., p. 79. 
192 PAULO SALVADOR FRONTINI, a esse respeito, consigna o seguinte: “(...) além das matérias previstas nestes 
seis incisos [I a VI do art. 475-L], o devedor – quando citado para dar cumprimento à sentença arbitral – 
poderá ainda arguir a incompetência do juízo de execução, bem como a suspeição ou impedimento do juiz, 
ainda que para tanto deva alegar analogicamente o inciso VII do art. 741 (...).” (Op. cit., p. 63). Já o Ministro 
TEORI ALBINO ZAVASCKI chama atenção para o seguinte: “Em relação à sentença arbitral, a impugnação não 
está restrita à matéria superveniente. Isso se deve à sua peculiar natureza. Realmente, do ponto de vista do 
sistema classificatório adotado pelo Código de Processo, é inapropriada a inclusão da sentença arbitral entre 
os títulos executivos judiciais. Ao contrário dos demais títulos judiciais, a sentença arbitral é produzida sem 
qualquer participação do Poder Judiciário.” (“Defesa do Executado”, A nova execução de títulos judiciais, 
SÉRGIO RENAULT e PIERPAOLO BOTTINI (coord.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 147). De tal afirmação, no 
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Anote-se, no entanto, que as hipóteses acima mencionadas não se somam 

àquelas insertas no art. 32 da Lei de Arbitragem, já referido no capítulo anterior, que dizem 

respeito à ação anulatória193. Somente será possível a cumulação de motivos se a parte 

inconformada oferecer sua impugnação dentro do prazo decadencial de 90 dias 

anteriormente aludido194. 

 

Como esclarece CARMONA, foi esse o intuito do legislador ao inserir o §3º 

do art. 33 da Lei de Arbitragem, permitindo que todas as razões de refuta à sentença 

arbitral sejam manifestadas em uma única oportunidade, em clara observância ao princípio 

da economia processual195. Decorrido o lapso temporal previsto para o ajuizamento da 

demanda anulatória, contudo, ao impugnante será vedado suscitar uma das hipóteses de 

anulação previstas na Lei de Arbitragem. 

 

                                                                                                                                                    
ponto em que assevera a impropriedade da inclusão da sentença arbitral dentre os títulos executivos judiciais, 
com as vênias devidas, discordamos. Como vimos, foi essa equiparação fundamental para a afirmação e o 
desenvolvimento do instituto da arbitragem no Brasil. A sentença arbitral deve ser, sim, reconhecida como 
judicial, e isso pela própria autoridade do árbitro, de fato e de direito, para dirimir o conflito que lhe foi 
confiado pelas partes. 
193 Como adverte CARMONA, “(...) não parece conveniente estimular o estado de incerteza em que cairiam as 
partes com a possibilidade, em sede de sentenças arbitrais condenatórias, de somarem-se os motivos de 
nulidade. Se o objeto da Lei foi – e de fato foi! – o de estabelecer um prazo peremptório para ataque ao laudo 
arbitral, não parece conveniente, para dizer o mínimo, interpretar de modo extensivo e isolado o §3º do art. 
33. Uma versão sistemática do tema sugere, portanto, que as hipóteses do art. 32 não se misturam e não se 
confundem com as do art. 475-L do Código de Processo Civil.” (Arbitragem e Processo, p. 430).  
Também ADA PELLEGRINI GRINOVER asseverou, em parecer, que “(...) os dois referidos remédios têm 
fundamentos jurídicos (causas de pedir) diversos. Como visto, enquanto a dita ação anulatória deve estar 
fundada em alguma das hipóteses arroladas pelo art. 32 da Lei de Arbitragem, os embargos do devedor – aí 
opostos à execução fundada em título judicial – têm como fundamento aqueles constantes do art. 741 do 
CPC.” (“Arbitragem. Execução. Ação para reconhecer a invalidade da arbitragem. Embargos à Execução. 
Identidade”, Revista de Processo, ano 32, nº 146, Editora Revista dos Tribunais, abr./2007, p. 282). 
194 Nesse sentido, manifestou-se ADA PELLEGRINI GRINOVER no parecer acima referido: “(...) particularmente 
em tema de arbitragem, colhe-se na doutrina a tese segundo a qual os fundamentos da ação anulatória e dos 
embargos [impugnação] somente poderiam ser somados e veiculados no bojo desse segundo remédio, se 
deduzidos estes no prazo de noventa dias previsto para o ajuizamento daquela” (Op. cit., p. 285). 
195 Verbis: “Permitiu-se expressamente – ainda que de forma elíptica – que o embargante utilizasse uma 
mesma via processual para alegar tanto os motivos de impugnação do laudo previstos no art. 32 da Lei como 
os motivos de impugnação previstos no art. 475-L do Código de Processo Civil, ainda que o acolhimento de 
um ou outro motivo de impugnação não tenha o mesmo efeito. Explico: se o impugnante, na hipótese 
estudada, demonstrar que a sentença foi proferida por concussão (art. 32, V, da Lei de Arbitragem), o 
resultado será a anulação da sentença arbitral; se o mesmo impugnante demonstrar que houve pagamento 
posterior à sentença arbitral (art. 475-L, VI, do Código de Processo Civil), a impugnação será acolhida para 
extinguir a execução [leia-se, o cumprimento de sentença], mas a decisão manterá hígida a sentença arbitral.” 
(Arbitragem e Processo, p. 430). 
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Tratar-se-á, nessa hipótese, de cumulação de demandas (anulatória da Lei 

de Arbitragem e impugnação ao cumprimento de sentença regulada pelo Código de 

Processo Civil). 

 

Via de regra, não será a impugnação dotada de efeito suspensivo, mas sua 

atribuição pode ser deferida pelo juiz togado, nas situações em que considerar relevantes os 

fundamentos ou, ainda, caso vislumbre que o procedimento do cumprimento de sentença 

arbitral causará prejuízos ao devedor (art. 475-M, caput, do Código de Processo Civil). 

Deferido o efeito suspensivo, o credor, no entanto, poderá oferecer caução para dar 

prosseguimento ao feito (art. 475-M, §1º, do Código de Processo Civil). 

 

Nesse momento, igualmente não será dado ao juiz togado adentrar no 

mérito da sentença arbitral, limitando-se a aferir a ocorrência de algumas das situações 

acima referidas196. 

                                                 
196 A esse respeito, LUIS FERNANDO GUERRERO assevera que “(...) a impugnação mostra-se como um 
relevante instrumento de ataque à sentença arbitral. É, na verdade, o último momento ordinário para que a 
parte, que se sinta lesada, busque a análise do Judiciário acerca desta questão, merecendo destaque que o rol 
de questões a serem questionadas é limitado e o mérito da sentença arbitral não poderá ser questionado.” 
(“Cumprimento da sentença arbitral e a Lei 11.232/2005”, Revista de Arbitragem e Mediação, ano 4, nº 15, 
out.-dez./2007, p. 111). 
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4 

CONCLUSÕES 

 

De tudo o que se expôs no presente trabalho, temos que a arbitragem é de 

fato método adequado de solução de controvérsias, que constitui um sistema regido por 

regras e princípios bastante próprios, e aos quais as partes livremente decidem subsumir 

seus litígios, por meio de uma convenção arbitral. 

 

Como tal, caracteriza-se por sua independência em relação ao Poder 

Judiciário (que, como vimos, historicamente já exerceu nítido e indesejável controle sobre 

a atividade do árbitro), havendo, no entanto, algumas situações em que deste dependerá 

para tornar-se efetivo. 

 

Tais situações podem ocorrer ao longo das fases pré, durante e pós processo 

arbitral, nas quais reside a inter-relação entre o processo arbitral e o processo judicial, da 

qual nos ocupamos neste estudo, sempre procurando abordar as principais questões de 

ordem prática advindas do tema eleito. 

 

Inicialmente, aventamos duas facetas dessa inter-relação entre os processos 

em comento que surgem logo na fase pré processo arbitral, quando ainda não foi 

instaurada a arbitragem.  

 

Com relação às medidas cautelares preparatórias ao processo arbitral, 

demonstramos, em síntese, que sua concessão pelo juiz togado, não obstante a ausência de 

jurisdição estatal para dirimir o litígio, revela-se essencial para tutelar as situações que, 

ameaçadas pelo transcurso do tempo, simplesmente não podem esperar pela instauração da 

arbitragem.  

 

No ponto, dentre outras questões práticas relevantes, destaca-se a 

possibilidade do árbitro rever, alterar ou revogar a cautelar inicialmente deferida pelo juiz 

togado, depois de assumir sua jurisdição, inclusive na esteira de julgado recente do 

Superior Tribunal de Justiça.  
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No que concerne à ação inserta no art. 7º da Lei de Arbitragem, ficou claro 

que o juiz togado terá plenos poderes para, solucionando problema de interpretação de 

cláusula “vazia”, determinar a instituição da arbitragem ante a resistência do contratante 

que, previamente, havia se comprometido a submeter os eventuais litígios ao juízo arbitral. 

 

Como vimos, a jurisprudência sobre esse tema ainda está em formação, 

mas, de qualquer modo, é inconteste e reconhecido amplamente pela doutrina que a inter-

relação entre os processos arbitral e judicial nesse ponto terá por escopo fundamental 

garantir a efetividade da arbitragem, possibilitando a sua instituição a despeito da recusa da 

parte contratante.  

 

Já no que toca à fase durante o processo arbitral, procuramos nos ocupar da 

inter-relação entre o processo arbitral e o judicial sob a ótica de questões extremamente 

atuais, algumas delas ensejadoras de situações patológicas e às quais a doutrina e a 

jurisprudência ainda não conseguiram atribuir solução segura e efetiva. 

 

Em tal oportunidade, tratamos da hipótese da parte suscitar conflito de 

competência no âmbito da arbitragem, partindo de quatro situações distintas.  

 

A primeira delas, oriunda da existência de decisões antagônicas por parte do 

árbitro e do juiz togado sobre a decisão liminarmente proferida em cautelar preparatória à 

arbitragem. Nesse ponto, verificamos como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça 

a respeito, sendo certo que a jurisprudência daquela Corte, que antes assegurava ao juiz 

estatal tal poder, evoluiu positivamente. 

 

A segunda diz respeito à coexistência de decisões colidentes por parte do 

árbitro e do juiz togado acerca da validade da convenção arbitral (no ponto, avaliamos se 

seria conveniente cogitar-se da suspensão do processo arbitral até que o juiz togado decida 

tal questão, concluindo negativamente pela aludida suspensão).  

 

A terceira referente à existência de alegado conflito entre tribunais arbitrais. 

E, por fim, verificamos se teria lugar o conflito negativo de competência entre árbitros e 

juízes togados. 
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Em todas elas concluímos pelo descabimento do conflito de competência, 

deixando claro que a jurisdicionalidade da arbitragem (na medida em que encerra a 

jurisdição estatal) e a consagração do princípio da kompetenz-kompetenz no ordenamento 

pátrio (reconhecida sua incidência, também, pela doutrina e pela jurisprudência), por si só, 

são impeditivos à solução das situações propostas por conflito de competência. E mais, 

demonstramos, também, que a equiparação do tribunal arbitral aos tribunais do Judiciário 

pode trazer consequências absolutamente indesejadas ao instituto. 

 

De todo modo, como visto, procuramos não deixar sem solução as hipóteses 

levantadas, ressalvando, contudo, que as partes têm – ou ao menos deveriam ter – plena 

ciência das “regras do jogo arbitral”.  

 

No caso das duas primeiras hipóteses, deixamos claro que a parte 

prejudicada poderá fazer uso dos mecanismos processuais cabíveis. Na hipótese do conflito 

entre árbitros, verificou-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou que o direito 

da parte deveria ser viabilizado por meio da ação do art. da Lei de Arbitragem, 

anteriormente aludida. 

 

Por fim, no que diz respeito ao conflito negativo de competência em 

arbitragem, deixamos claro o seu descabimento e, desde logo, oferecemos a solução: se o 

árbitro recusar jurisdição para o deslinde de determinada controvérsia, estará o Poder 

Judiciário obrigado a assumi-lo, sob pena de ofensa a princípio inserto na Lei Maior. 

 

Ainda nessa fase que se desenvolve na constância da arbitragem, 

verificamos como se manifestam doutrina e jurisprudência sobre o tema referente às 

medidas de urgência que podem ser determinadas pelo próprio árbitro.  

 

Passamos, ainda, pela fixação da ideia de cooperação que deve nortear essa 

inter-relação entre os processos arbitral e judicial (dado que os árbitros terão o poder de 

deferir a medida, mas, diante da resistência da parte depende claramente do poder de 

imperium do Poder Judiciário). 
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No ponto, interessante questão abordada foi a da chamada “carta arbitral”, 

instrumento previsto no Projeto de Novo Código de Processo Civil para facilitar a aludida 

comunicação. 

 

Passada essa fase, chegamos à fase pós processo arbitral, que tem início 

justamente com o encerramento da arbitragem. Nesse ponto, pudemos notar que é onde 

reside a inter-relação entre o processo arbitral e o processo judicial comumente chamada 

pela doutrina de “controle” da arbitragem pelo Poder Judiciário. 

 

Vimos, no entanto, que o juiz togado não está autorizado a intervir no 

mérito da sentença arbitral, limitando-se as impugnações colocadas à disposição da parte (a 

saber ação anulatória de sentença arbitral e impugnação ao cumprimento de sentença) a 

suscitar as matérias previstas, respectivamente, na Lei de Arbitragem e no CPC. 

 

No âmbito da referida ação anulatória de sentença arbitral, foi possível 

analisar as decisões judiciais sobre o tema, tendo sido aquelas selecionadas divididas no 

presente trabalho por grupos relevantes sob o aspecto prático (quais seja, decisões que (i) 

enfrentam a legitimidade da instituição arbitral e do árbitro para figurar no polo passivo da 

ação anulatória (como vimos, não é a ação declaratória o palco adequado para a 

responsabilização de quem quer seja); (ii) reconhecem a ação declaratória como único 

meio de impugnação da sentença arbitral não condenatória (afastando, assim, a 

impugnação apresentada pela parte por meio de outro instrumento processual); (iii) 

equipara a ação anulatória à ação rescisória (sendo certo, contudo e como vimos, que a 

doutrina majoritária tende a repelir tal afirmação, asseverando que a ação declaratória 

constitui o meio apto e previsto na Lei de Arbitragem para impugnar a sentença arbitral, 

não havendo lugar para a rescisória na seara arbitral); e (iv) invalidam a sentença arbitral (e 

aqui tivemos a oportunidade de verificar, com base em pesquisa elaborada conjuntamente 

pela Faculdade de Direito da FGV e pelo CBAR, que a jurisprudência, de modo geral, tem 

assimilado bem as nuances da arbitragem, conferindo adequada interpretação à Lei de 

Arbitragem e, desse modo, tornando efetivo o aludido método adequado de solução de 

conflitos). 

 

Já no tocante à impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, 

verificamos se a reforma do processo de execução do Código de Processo Civil deu azo a 
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impactos substanciais no âmbito do referido processo judicial, fruto da inter-relação com o 

processo arbitral, dentre outras questões práticas interessantes. 

 

Passadas por todas essas inter-relações entre o processo arbitral e o processo 

judicial, imprescindíveis, como visto, à efetividade da arbitragem, concluímos este 

trabalho.  
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