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INTRODUÇÃO 

Formas de solução dos conflitos, dos litígios: Conciliação, mediação e negociação. 

Essas formas de solução mencionadas são consideradas formas pacíficas de solução da lide, dos conflitos de 

interesses. Formas que auxiliam as partes a chegarem a essa solução pacífica. 

(i) Solução autocompositiva: consideradas pacíficas, no qual as partes se decidem, elas mesmas atingem a 

solução para seu conflito. O produto final deste resultado (seja bilateral ou unilateral) é a transação (o popular 

acordo). 

 

Autocomposição Unilateral 

Submissão, renúncia, são possíveis? Sim, é possível, não é comum, mas é possível, quando a parte acaba 

percebendo que realmente não estava certa nessa determinada solução, abrindo mão. 

Quando diz em submissão, não quer dizer submissão ao outro, mas sim ao direito, ao bom senso, ao legal, ao 

legítimo. 

Assim, segundo o art. 269, CPC - haverá resolução do mérito: 

II – quando o réu reconhecer a procedência do pedido; 

V – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação; 

 

Autocomposição bilateral 

Verificamos que as partes abrem mãos de parte de suas disposições para o bem comum (das partes), para 

atingir uma solução que seja razoavelmente satisfatória para ambas as partes = transação. 

Nessa forma de autocomposição sempre haverá a transação. Garante a segurança jurídica as partes, além de ter 

eficácia legal, tanto endoprocessual como extraprocessual. 

Art. 269, CPC – Haverá resolução de mérito? 

III – quando as parte transgredirem; 

Essa forma de autocomposição poderá ser auxiliada por três técnicas (técnicas facilitadoras): mediação, 

conciliação e negociação. 

 

A solução por meio da autocomposição, sempre são as partes, seja com auxílio de terceiros ou não, que 

resolvem o litígio, ninguém decidirá por elas. Essas formas pacíficas de solução dos conflitos são informadas 

pela autodeterminação. Nesse sentido, os sujeitos de direitos envolvidos, sejam estes pessoas físicas ou 

jurídicas, não abrem mão do poder de decidirem seu próprio destino. Sempre mantém a autonomia da 

vontade. 



Essa forma de solução do litígio, no qual as partes decidem, é a mais recomendada para, praticamente, qualquer 

espécie de conflito. Afinal, as partes não precisam ficar envolvendo ninguém, chamar outras pessoas para 

participar, fazer perícia. Sem contar que, dessa forma, tudo que envolve os valores da intimidade, do sigilo, 

importante tanto para pessoas físicas ou jurídicas, ficam protegidas. Uma forma natural de solução dos litígios. 

Hoje enxergamos que uma linguagem normal é a solução judicial, por conta do sistema, quando na verdade 

devemos considerar que é a pior das soluções (afinal, a tendência é que os conflitos sejam resolvidos 

pacificamente) e de preferência que seja o ultimo instrumento de solução.  

 

(ii) Solução heterocompositiva: pode ser unilateral ou bilateral, as parte abrem mão da solução dos 

próprios conflitos, da própria autonomia e se submetem a terceiro (imparcial) permitindo a solução. Usamos 

esse método para as soluções jurisdicionais.  

Aqui encontramos o (i) Processo Jurisdicional Estatal (PJ) e o Processo Arbitral (Privado - Lei 9397/96). 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução 125 do CNJ (Novembro de 2010 que sofreu a emenda 31/1/2013) 

Essa resolução dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 

âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 

 

Essa resolução determinou que todos os Tribunais criassem um núcleo de medição e conciliação permanente. 

 

O jurisdicionado pode sempre ter a assistência necessária de profissionais capacitados para uma tentativa, dar 

uma estrutura, um auxilio de terceiro para que as partes tenham oportunidade de chegar a uma 

autocomposição, para, então, dispensar o processo jurisdicional. 

 

Solução por meio da autocomposição  

Fornece igual segurança jurídica às partes como a sentença proferida por meio do processo estatal, da solução 

buscada no poder judiciário.  

Se forem feitas por documento particular, assinadas pelas partes e duas testemunhas, é válido como título 

executivo extrajudicial. 

Se levada à homologação = torna-se título executivo judicial. 

 

 

Devemos mudar a ideia do processo! 

Este envolve métodos de solução dos conflitos de interesses por meio da (i)autocomposição 

e (ii) heterocomposição. A autocomposição deve ser a solução normal, a comum, a natural e 

o método escolhido deve ser aquele que melhor se adéqua a solução do conflito. A 

Heterocomposição só deve ser utilizada se esgotados todos os possíveis métodos, no qual 

deve ser utilizado em última opção.  

Obs:.E ainda de for possível usar o modelo da Arbitragem é melhor do que a Estatal. 

 



Transação 

A transação é um titulo executivo judicial.  

Aprendemos que o processo de conhecimento não se encerra com a sentença, mas sim com a satisfação do 

direito reconhecido na sentença, a chamada “execução da sentença”. 

 

(i) Sentença Declaratória: basta em si mesma, quando o transito em julgado era justamente o que a parte 

queria. Algo autossatisfativo 

(ii) Sentença Consecutiva: também autossatisfativa, muda uma situação jurídica, mas sua mudança já é 

suficiente para a satisfação da parte. Ex: divórcio, mudou o estado civil. 

(iii) Sentença Condenatória: seja de dar, fazer, pagar, ela não é autossatisfativa. Depende da atitude do 

obrigado e se este não cumpre é preciso compulsoriamente executar essa sentença. 

 

 

Depois que a sentença é proferida, temos uma qualidade de coisa julgada e esta por sua vez é considerada um 

“titulo executivo”, permitindo que se realize a respectiva execução. 

 

Art. 475 – N, CPC: rol dos Títulos Executivos Judiciais?  

 

Tratam exatamente das soluções autocompositivas. Lembrando que esses tipos de transações (solução 

autocompositiva) dão a mesma segurança jurídica para as partes que uma solução heterocompositiva fornece. 

 

Cinco títulos executivos judiciais do art. 475-N 

Inciso I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, 

entregar coisa ou pagar quantia. 

Encontramos a solução do processo de conhecimento, a sentença condenatória. sentença condenatória. 

 

Inciso II - sentença penal condenatória e Inciso XVII - formal de partilha, certidão de partilha exclusivamente em 

relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal = processo sucessório = 

NÃO VAMOS ESTUDAR. 

 

*Inciso III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em 

juízo. 

O legislador escreveu errado, a conciliação é a técnica usada para dirigir o resultado da transação. A 

autocomposição foi conseguida num processo que já existiu e as partes conseguem conduzir a uma 

autocomposição. O juiz pode homologar até mais do que a matéria que era objeto do processo. A chamada 

autocomposição endoprocessual, se verifica quando já havia um processo instaurado. 

Inciso IV – a sentença arbitral. 

Solução heterocompositiva, a Arbitragem. Formação da sentença arbitral segundo a Lei 9.307/96. Uma lei de 

natureza processual, mas que não se encontra dentro do CPC. 

 

*Inciso V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente. 

Aquele que pode ser feito nos centros de conciliação ou mediação, ou só entre as partes, ou com assistência de 



um advogado, no qual conseguida a transação nesses centros o juiz homologa, valendo como um título 

executivo judicial 

Obs: antigamente era uma briga para o juiz homologar uma transação, para virar um titulo executivo judicial. 

Assim , o art. 475 veio para dizer que as partes tem direito, mostrando a efetiva segurança jurídica. 

Inciso VI – a sentença estrangeira homologada pelo STJ.  

Uma sentença proferida no exterior pode ter elementos que guardam conexão com o Brasil. Para que uma 

sentença estrangeira surta efeitos no Brasil, inclusive de ser executada, tem que se submeter por um processo – 

Ação de homologação de sentença estrangeira.  

Ser considerada um título executivo judicial, significa um grau de certeza e eficácia. 

Obs: Esses títulos podem ser objetos de desconstituição, devidos a vícios, por ex. 
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Métodos mais importantes para se atingir a autocomposição ou solução pacífica 

Foram adotados não só para autocompor quem esta no processo estatal, mas também para quem quer tentar 

resolver sua questão de forma pacífica, mas não consegue fazê-la sem o auxilio de um terceiro. 

 

Negociação 

Não envolve um terceiro neutro imparcial que conduzirá o diálogo. É a mais antiga e mais natural do ser 

humano, pois o fato de vivermos em sociedade faz com que estejamos sempre negociando alguma coisa. É um 

dos instrumentos mais importantes dos conflitos internacionais. 

 

Natural, porque envolve a necessidade natural que as pessoas têm de conseguir resolver conflitos sem romper 

suas relações sociais. Das três técnicas, esta possui uma característica muito própria. As pessoas envolvidas tem 

o foco da manutenção do dialogo, da solução. Assim, a característica mais importante é o respeito recíproco 

entre as partes. A Manutenção desse respeito recíproco faz o sucesso dessa técnica.  

 

Buscam uma forma de que ambas as partes saiam satisfeita, pois cada parte demonstrará as qualidades de sua 

posição, sem depreciação das qualidades da posição defendida pela outra parte, trazendo para seu lado. 

 

Ex: Feira livre. Feirante para vender por um preço mais alto, e o comprador para comprar por um preço mais 

baixo. Cada um tenta de alguma forma puxar a outra parte para seu lado. Assim, apesar de haver uma tensão 

muito grande entre as suas partes, não há o choque. Essa é dinâmica – manutenção do respeito recíproco, 

necessidade das pessoas manterem o vínculo, onde não interessa para nenhuma delas o rompimento da 

relação. A paz depende muito do respeito recíproco. Ninguém sede um acordo se for humilhado. A 

autocomposição vem nessa manutenção do respeito recíproco. 

 

Vale lembrar que a negociação pode ser conduzida pelas próprias partes, como por negociadores profissionais. 

Quando a negociação é bem sucedida, não perdendo as partes a capacidade do diálogo, ela gera um documento 

com força de título extrajudicial ou judcial. 

 

Legislação: Não é uma forma que está prevista de forma expressa na lei, mas está sugerida na CF no art. 114, 

§1°. 



 

Mediação 

O mediador é um terceiro neutro. Não é um julgador, nem juiz, nem árbitro. Apenas possui a função de conduzir 

as parte à autocomposição. 

 

 Técnica adequada ou mais recomendada para os litígios que surgem nas relações de longa duração. Muito 

corrente entre as relações entre os países.  

Por ser uma relação de longa duração, as partes tem uma interdependência, ou uma necessidade de manter um 

relacionamento após o litígio. O problema não é que as partes se autocomponham, mas que elas voltem a 

dialogar.  

 

Ex: conflitos familiares, clubes associativos. A intenção do terceiro, portanto, além de realizar a mediação, é, 

principalmente, fazer com que as partes consigam ter uma mínima relação para atender as necessidades. 

 

O mediador é alguém que precisa de uma formação específica multidisciplinar (pois poderá envolver vários 

procedimentos, como psicológico, assistentes sociais, ou seja, outros profissionais que atuaram juntamente com 

o mediador) para atender sua missão no auxilio da autocomposição. Uma técnica que toma um tempo maior, no 

qual há a necessidade de várias sessões (mínimo três) que o mediador pode ter em conjunto com as partes, 

separadamente. Sem contar que pode ser um colegiado e não somente um, mas o normal é um mediador para 

a solução. 

 

Legislação: Não tem nenhuma previsão legal no Brasil. A que mais se aproxima é resolução 125. Todavia, há um 

projeto de lei que há bastante tempo está em tramitação no congresso. Traz a ideia de um pressuposto 

processual, no qual as ações somente serão fornecidas se as partes, ao menos, tentasse o instituto da mediação 

e, caso esta não restasse frutífera partiria para a ação.  

 

 

Conciliação 

Tem a participação do terceiro neutro. Não é sinônimo de mediação. É uma técnica muito mais imediatista, 

adequadas aos relacionamentos fugazes. Surgi um conflito, mas as pessoas não se conheciam e não precisam 

continuar vivendo em harmonia (diferente dos conflitos familiares). Tem como objetivo único resolver o 

problema, sem a necessidade da amizade posterior entre as partes. 

 

Ex: um acidente de carro; compra de um bem que não atinge seus objetivos. 

 

Podem ser resolvidos em sessão única.  

O mediador tem toda uma abordagem delicada, cuidadosa por se tratar de uma relação próxima entre as 

partes. Já o conciliador, faz uma proposta e coloca a discussão das partes de maneira a conseguir uma solução 

intermediaria e convencer as partes a aderirem, um método rápido. 

 

A conciliação é bastante arraigada na prática endoprocessual (por conta da nossa prática), mas não quer dizer 

que não pode ser aplica de maneira extraprocessual (sem ter um processo) ou pré-processual.  

 



Legislação: Na nossa cultura a conciliação endoprocessual é grande.  

 

- A qualquer tempo 

 Art. 125, IV, CPC – compete ao juiz tentar, a qualquer tempo, a conciliar as partes. 

Esta previsão não é dirigida somente aos juizados de 1° grau. Essas audiências de conciliação poderão ser 

realizadas a qualquer tempo. 

 

- Audiência preliminar ou prévia, ela não é obrigatória 

 Art. 331, CPC - Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e 

versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a 

realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, 

podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. 

 

- Outras 

Leis dos juizados especiais, estaduais e federais, prevê a conciliação como primeiro ato no processo. 

 

Tanto a mediação com a conciliação uma vez frutíferas gerará a transação, no qual teremos a formação de um 

título executivo (475 – N, III e V).  

 

O juiz está submetido ao princípio da substancialização, ou seja, só pode julgar aquilo que esta dentro do objeto 

do litígio. Todavia, no inciso III é permitido ao juiz homologar uma transação mesmo que ela seja maior que o 

objeto que esta julgando – aqui temos uma solução voluntária, não é o juiz que esta julgando, são as parte que 

estão se autocompondo. Não havendo, portanto, ofensa ao princípio, devido a uma solução voluntária. 

 

 

Cláusulas escalonadas de solução 

Surgindo um conflito as partes serão submetidas a uma roda de negociações, se esta restar frustrada partirá 

para a mediação e se esta restar frustrada, partirá para a conciliação e se esta restar frustrada, partirá, por 

ultimo, para a arbitragem. Ou seja, é uma forma de conduzir as partes a somente chegar ao processo judicial se 

efetivamente não obterem sucesso nas etapas autocompositiva. 

 

Algumas observações na arbitragem 

 

1) A arbitragem é um meio de solução que é convencionado para determinados tipos de litígios.  

- Apenas direito disponíveis;  

- Litígios entre empresa e não entre PF com PJ, ou entre PF, pois é voltada mais ao mundo empresarial 

 

Em caso de solução de um litígio em que temos como partes países diferentes, os contratantes estão muito mais 

seguros em saber que nenhum nem outro será submetido à solução do outro país.  

 

2) A arbitragem é muito parecida em todos os lugares, ligado ao central da convenção de NY e do Panamá, 

o que nos conforta por não ter tanta diferença e desta forma, estreita as relações processuais e jurídicas, 

tornando mais fácil essa relação entre todos e principalmente para ter uma solução mais célere do caso. 



 

3) O árbitro deve se comportar de maneira idônea. É considerado servidor público, no qual qualquer abuso 

responderá. Ele possui uma grande gama de obrigações a serem cumpridas e por isso do legislador ser tão 

preocupado. É necessário que haja toda uma estrutura para que o árbitro não use da liberdade que possui para 

um eventual abuso. Por esta razão, temos a possível posterior anulação da sentença arbitral pelo PJ, em sede de 

ação declaratória ou de embargos à execução. 

 

 

4) A arbitragem é uma garantia ao cidadão, pois temos que lembra que CC foi promulgada depois de um 

período ditatorial. Uma garantia contra o Estado e não contra o cidadão.  

 

5) A arbitragem não é solução para pequenos litígios, mas o próprio art. 4 da Lei afasta a obrigatoriedade 

da cláusula compromissória nos contratos de adesão. Clausula que não é vinculativa, apenas se o consumidor 

der inicia a arbitragem e se ratificar. 

 

6) O advogado é indispensável na arbitragem. Embora nossa lei não exija a presença do mesmo. Na 

verdade, o árbitro pode ter qualquer formação, mas a maioria esmagadora é formada por professores de 

direito, atuantes na área do direito. É muito melhor termos um técnico especialista no ramo do que um juiz que 

é generalista. Como o árbitro se escolhe caso a caso, as partes podem escolher alguém específico ao tema que 

se encontra em litígio.  
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Obstáculos que havia na arbitragem: 

 

(i)Cláusula compromissória: 

“Ignorar a existência da clausula compromissória” – Se uma das partes, unilateralmente descumprisse o 

contrato e não quisesse resolver o litígio pela arbitragem, poderia levá-lo para o judiciário. (a simples menção da 

clausula no contrato, não obrigava as partes a resolver o litígio pela Arbitragem, é como se a clausula não 

estivesse escrita, ela não tinha efeito vinculativo). 

 

Hoje em dia temos as cláusulas arbitrais e quando estiver no contrato, as partes são obrigadas a resolver o litígio 

por meio da Arbitragem: Artigo 267,CPC – Encontramos a consequência de não ser analisado o Processo, porque 

o inciso VII, prevê a existência da clausula ou do compromisso, que em conjunto são tratados como convenção 

de arbitragem, impedirá o procedimento do processo estatal (pressuposto processual negativo, assim como é 

pressuposto processual negativo a coisa julgada, a litispendência, pois impedem o prosseguimento do 

processo). 

 

(ii) Homologação da sentença arbitral 

Antes era obrigada a ter a homologação da sentença arbitral para que pudesse utilizá-la como titulo executivo 

judicial aqui no país (era necessário propor um processo de conhecimento com todas as suas fases para 

conseguir essa homologação). 



 

Hoje em dia a sentença arbitral é igual uma sentença estatal, se ela não for cumprida a executoriedade dela 

deve ser proposta no Judiciário, assim como a sentença Estatal. Ela já serve como um título executivo judicial. 

* Artigo 301, IX e § 4º do mesmo artigo/ Artigo 475-N, IV (título executivo judicial – sentença arbitral). 

 

Removendo esses obstáculos, tornando a cláusula vinculativa (com exceção do contrato de adesão) e 

dispensando a homologação, a arbitragem passou a ser um meio de solução dos litígios. Não querendo dizer 

que ela não esteja cercada de uma série de cuidados para que seja garantida a segurança jurídica desse meio de 

solução! Deve ser tão bem solucionado, segurança jurídica como a sentença estatal. 

 

Grande autonomia de vontade... 

Art.2° - A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes: 

 

§1°: diz que as partes poderão escolher de forma livre as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, 

desde que, obviamente, não viole os bons costumes e a ordem pública. 

 

Encontramos isso nos “pesos e contrapesos”. Não temos autonomia das partes na solução do litígio quando da 

escolha da arbitragem, mas na escolha do árbitro, daquele que dará a solução ao litígio. As partes poderão 

escolher de como passará esse processo. Quais são os limites, leis aplicadas, se permite o julgamento por 

equidade, ou seja, uma grande autonomia de vontade, não querendo dizer que é cercado de muito segurança 

por meio dos freios e contrapesos. 

 

Alguns direitos não podem ser submetidos à lei da arbitragem, como por ex, assuntos que tenho como objeto, 

direitos indisponíveis. 

 

O estado pode ou não pode participar da arbitragem? 

Sim, a U, E e M podem participar de arbitragem, desde que o assunto não verse sobre os direito de império 

(soberania nacional, segurança nacional, ordem pública, etc). 

 

Os entes políticos podem participar da arbitragem, sempre que os direitos objeto do contrato versem sobre as 

funções secundárias do Estado, o que vale dizer que, todas as vezes que as pessoas jurídicas de direito público 

“agirem”com particulares, contratando empresas, efetuando negócios jurídicos cuja finalidade seja consecução 

de funções típicas de pessoas jurídicas de direito privado, tais contratos poderão ser submetidos à arbitragem. 

 

Conceito de arbitragem 

“ A arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas 

que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção sem intervenção 

do Estado, sendo a decisão destinada a assumir eficácia de sentença arbitral. O litígio pode ser atual ou futuro.” 

-> É uma convenção privada para a solução de litígios atuais ou futuros, podem ser nomeados vários árbitros ou 

um arbitro único, o poder de decidir eles recebem diretamente das partes e vão proferir uma sentença que tem 

a mesma eficácia da sentença produzida pelo Estado. 

 

 



Distinção entre três termos 

Primeiramente cabe mencionar que a Cláusula compromissória e o Compromisso arbitral são os métodos, 

formas, espécies da convenção de arbitragem que é o gênero. Esta deve ser escritas, inclusive com formalidades 

muito específicas. 

 

(i) Convenção de arbitragem: Sempre deverá ser escrita, só admite essa forma. Ato pelo qual as partes 

convencionam submeter o litígio a solução arbitral, entendendo que essa convenção possa se exteriorizar tanto 

pela cláusula compromissória,  como pelo compromisso arbitral. 

 

Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de 

arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.  

  

(ii) Clausula compromissória: está dentro de um contrato que tem por objeto um outro assunto, no qual 

fica convencionada que no surgimento de eventual conflito (lembrando que não será para qualquer lítigio, pois 

a cláusula não é algo abstrato), a questão será resolvida pelo instituto da arbitragem. Portanto, é notável seu 

caráter preventivo, pois ainda não é certo o litígio. 

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a 

submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em 

documento apartado que a ele se refira. 

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de 

instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento 

anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 

 

(iii) Compromisso arbitral: é um contrato que tem por exclusivo objetivo convencionar a solução arbitral. 

Firmado pelas partes após o surgimento da questão, ou seja, quando o litígio já está instaurado. 

Art. 9º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de 

uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 

§ 1º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem 

curso a demanda. 

§ 2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas, 

ou por instrumento público. 
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Como pode ser julgado o processo arbitral e como pode ser conduzido o procedimento? 



A matriz dessa escolha que as partes podem fazer esta no: 

(i) Art. 2°: liberdade das partes na escolha do julgamento e; 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que 

não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de 

direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. 

 

(iii) Art. 5°: procedimento, aqui encontramos a diferença entre arbitragem “ad hoc” e institucional. 

Art. 5º Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral institucional ou 

entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, 

igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada para a 

instituição da arbitragem. 

 

Institucional 

As partes deliberam que o processo se submeta a um órgão institucional arbitral, o mais comum. 

 

“Ad hoc” 

As partes podem estabelecer as regras para condução da arbitragem ou conduzir ao arbitro qual será o 

procedimento adotado. 

 

 

Limite para essa liberdade – “freios e contrapesos” 

No art. 5° temos um limite! Que é o devido processo legal. A liberdade das partes escolherem as regras no 

procedimento arbitral possui os “pesos e contra pesos”. Freio a liberdade de procedimento que o art. 5° 

garante. 

 

Art. 21, parágrafo 2° -> princípio do contraditório, igualdade das partes, imparcialidade do arbitro e livre 

convencimento do arbitro = elementos para formação do devido processo legal. 

 

Tipo de forma de julgamento, fontes formadoras: também está no art. 2°. 

Na arbitragem só poderá ser forma de julgamento se for expressa a vontade pelas partes. 

 

Julgar por equidade: o juiz se liberta das fontes e faz uma decisão particular desvinculado de qualquer preceito 

legal. Não é um tipo de julgamento que esteja arraigado nas nossas origens. Por isso é muito raro na arbitragem, 

na qual as partes tenham autorizado a equidade, dispensando o as leis do direito. 

 



As partes podem livremente escolher as regras a serem aplicadas desde que respeitados a ordem publica ou os 

bons costumes. 

 

Usos e costumes do comércio internacional: “Lex Mercatoria”, não é uma lei posta, é um conjunto de usos e 

costumes do comercio internacional que ditam a conduta nessa área de atividade. Regras consolidadas pelos 

usos e costumes.  

Ex: assuntos do direito marítimo ou direito internacional. 

 

Nada impede que as partes resolvam por aplicar o direito material de outro país, desde que não entre em 

choque com as regras brasileiras. 

 

Onde as partes fazem essas escolhas: 

Existem duas formas de convenção de arbitragem. O compromisso arbitral é aquele estabelecido quando já 

existe o litígio (mais completo que a clausula compromissória). Se não for estabelecido no compromisso ou 

cláusula, pode ser quando se iniciar o processo. 

 

Espécies de arbitragem 

A convenção de arbitragem é o gênero definido no art. 3°, no qual são espécies: 

(i) Clausula compromissória (art. 4°) 

(ii) Compromisso arbitral (art.9°) 

Essas duas formas são igualmente vinculativas, isto é, uma vez formadas não permite o arrependimento.é um 

pressuposto negativos (art. 267, VII). 

 

Contrato de Adesão - única exceção (§2° do art. 4°) 

Contrato de adesão: aqui não encontraremos o caráter vinculativo, pois ao incluir a cláusula compromissória, 

neste tipo de contrato, só será vinculativa ao poliestipulante, ou seja, a empresa, quem formula o contrato, de 

maneira que é ele que está vinculado a cláusula e não o aderente. Assim, se o seu adversário der início ao 

processo arbitral, a empresa deverá continuar, mas em contrapartida o aderente poderá se recusar a submissão 

de um processo arbitral. 

 

Nesse tipo de contrato é visível as partes não se encontram em condições de igualdade, tendo um dos 

contratantes (fornecedor) a primazia para estipular as cláusulas e condições que bem entender e, o outro 

(consumidor), limita-se a aceitar ou não todo o conteúdo contratual, sem a possibilidade de negociar ou 

modificar as cláusulas. 

 

Contrato por adesão -> aqui a cláusula compromissória é inteiramente vinculativa. 

 

Elementos necessários na convenção de arbitragem 

Como já visto, a cláusula compromissória é preventiva, então, não tem toda uma situação determinada e bem 

definida como o quanto acontece no compromisso arbitral. Desta forma, deve conter os elementos necessários 

para quando surgir o eventual litígio qualquer uma das partes possa dar início ao processo arbitral sem precisar 

que a outra parte faca ou deixa de fazer alguma coisa.  

Tipos de cláusulas 



(i)Cláusula “cheia”: uma vez formada o litígio qualquer uma as partes poderá dar início ao processo. 

 

(ii)Cláusula “incompleta/vazia”: apesar de vinculativa das partes, não possui todos os elementos necessários 

para início do processo. Assim, ainda uma parte precisa da outra para início do processo. 

 

Compromisso arbitral: Pode ser um documento publico ou privado, judicial ou extrajudicial. Poderá ser firmado 

em juízo quando as partes já estavam em processo e resolvem realizar a arbitragem. Se ele for firmado por 

instrumento particular, só terá eficácia se além de assinados pela parte, ser assinado por 02 testemunhas. 

 

O art.10 fixou o que o legislador chamou de elementos mínimos ou indispensáveis do compromisso arbitral, o 

que na verdade são elementos indispensáveis para a CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM e não só para o 

compromisso arbitral. 

*obs: mas a ausência dos elementos não tiram a eficácia da clausula compromissória ou do compromisso 

arbitral. 

 

“Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 

I - o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes; 

II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual 

as partes delegaram a indicação de árbitros -> tribunal de arbitragem quer dizer um órgão colegiado! As partes 

também pode delegar a escolha do arbitro para uma instituição. 

 

III - a matéria que será objeto da arbitragem -> objeto litigioso e TODAS as suas caracteristicas, porque o arbitro 

tem que se circunscrever o que é objeto do litígio. Mas essa identificação precisa só no compromisso é possível, 

porque na clausula há só uma possibilidade de litígio, então as partes limitam os máximos que o litígio poderá ir, 

mas isso não quer dizer que ela seja abstrata, ela tem um máximo que o litígio poderá ir); e 

 

IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral -> a arbitragem pode se processar onde as partes quiserem 

(parque, biblioteca, preça), o arbitro não está preso a nenhuma circunscrição. O arbitro não está preso em 

nenhum prédio, comarca, a uma competência territorial, somente está preso ao litígio. Essa previsão existe por 

força do que dispõe o §único, art. 34, ou seja, o legislador entendeu que a sentença arbitral será estrangeira 

quando não proferida no território brasileiro. Esse critério não é simples na arbitragem, porque eu posso ter 

uma arbitragem que se desenvolva em outro país, mas o direito seja brasileiro, feita por arbitro brasileiro e a 

obrigação seja cumprida no Brasil. O nosso direito, se a sentença for proferida em russo,para uma obrigação ser 

cumprida na Russa, mas foi proferida no território brasileiro, essa sentença será brasileira. 

 

Elementos adicionais ou optativos do compromisso arbitral 

Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: 

I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem-> Se as partes optarem por um órgão institucional, será no 

prédio da instituição 

 



II - a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas 

partes -> as partes podem autorizar os árbitros julgarem por equidade, desde que expressamente escrita. 

 

III - o prazo para apresentação da sentença arbitral -> no processo arbitral e a lei de arbitragem há a previsão de 

que os árbitros devem entregar a sentença dentro de um prazo, sob pena de sérias penas. Inclusive a saída da 

atividade. A lei estabeleceu isso, pois  (art. 13 a 18) o árbitro é o grande foco de regularização do legislador, de 

maneira a coibir o máximo possível os desvio de condutas. Caso as partes não fixem o prazo (silêncio das 

partes), será aplicado o prazo geral do art.23 da lei de arbitragem que estabelece que o processo deverá ser 

concluído em 6 meses.  

 

IV - a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim 

convencionarem as partes -> se as partes de omitirem, aplicar-se-á a Lei Brasileira, salvo que as partes tenham 

estipulado qualquer coisa em sentido contrário. 

 

V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem -> não há 

a obrigatoriedade do princípio de sucumbimento, mas sim a liberdade das partes. Elas estipularam como serem 

ministradas as despesas. Na pratica, as partes normalmente convencionam que as despesas terão o rateio 

dessas despesas. 

 

VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros -> Os árbitros são remunerados pelo serviço que 

prestam e não são funcionários permanentes. São remunerados para o caso concreto. No caso de instituição 

arbitral, esta quem faz a remuneração. Se for “ad hoc”, pode ser que as partes tratem diretamente com o 

árbitro, o qual normalmente evitam. Se for esse o caso o compromisso é considerado um contrato em favor do 

arbitro, que será um titulo extrajudicial. 

 

 

Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no compromisso arbitral, este 

constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder 

Judiciário que seria competente para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença -> Se não for 

ajustado nada, o arbitro poderá mover um ação para decisão dessa remuneração. 

 

07.03.2013 

 

O ARBITRO (art. 13 ao 18) 

 

Arbitro: é a figura central que as partes tem a liberdade de escolha. O processo arbitral só tem eficácia quando 

o arbitro aceita. Assim como descreve o art. 19 da L.A: 

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, 

se forem vários. 

Exigência para ser um arbitro 

- Plenamente capaz e destinatário da confiança das partes. 

- Não há necessidade de um estudo específico. 



- Não há “formação” para o árbitro. 

- Professores são os únicos funcionários públicos que podem atuar como árbitros. Temos uma exceção dos 

membros do MP em dissídios coletivos (art. 114, paragranfo único, CF). 

- Somente Pessoa Física. 

- Equipara o árbitro ao juiz de direito (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. 8, §único - 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) 

 

Como que a parte que nomeou o arbitro pode aludir contra ele a suspeição ou impedimento?  

Na arbitragem as partes podem optar por nomear eles o arbitro (árbitros) ou delegar a uma entidade que 

delegue o arbitro. Inciso II do art.10. 

 

Quando o arbitro recebe a nomeação, poderá recusar. Sem contar que quando perceber que poderá ser 

imparcial, devido a suspeição ou impedimento, poderá recusar. 

 

Uma vez aceita a sua atividade de arbitro, somente a morte poderá impedi-lo. Cada arbitro tem que praticar os 

atos pessoalmente, não podendo ser substituído 

 

Tribunal arbitrário, o colegiado, será eleito o presidente. Aquele responsável pelo voto de imparcialidade. 

 

Prazo  

O arbitro tem a obrigação de entregar a sentença no prazo estipulado sob pena de extinção do compromisso 

arbitral -> Ação de Nulidade. 

 

 

11.03.2013 

 

Cláusula compromissória incompleta e a necessidade de acesso ao judiciário para a sua complementação 

A cláusula compromissória, seja ela completa, e isso significa prever os elementos essenciais do artigo 10, os 

quais já preveem particularmente quem será o árbitro ou qual a instituição de arbitragem que receberá os 

poderes para nomear os árbitros, ou seja, é aquela que contem os elementos mínimos essenciais para o 

momento que surgir o litígio, naquele contrato, qualquer das partes consiga dar inicio ao processo arbitral sem 

que haja necessidade de qualquer documento adicional a ser firmado pelas partes.  

 

Essa foi a grande diferença da lei atual para a disciplina anterior, a qual não se valorizada a clausula 

compromissória. O sistema atual se tornou mais importante porque também deu o valor vinculativo de tal 

clausula. 

 

Uma das partes pode dar sozinha inicio ao processo arbitral, igual ao processo estatal, quando existe a clausula 

compromissória, dá-se exatamente o mesmo fenômeno. Entretanto, as partes solucionaram que aquele litígio 

não seria submetido ao judiciário e sim ao arbitro por elas escolhido. Quando a clausula é completa, é 

normalmente o que acontece.  



 

Esta ação a ser promovida perante o árbitro, não tem a obrigatoriedade, para que se forme o processo 

validamente, que as duas partes estejam perante o arbitro e, portanto, do mesmo modo como acontece no 

processo estatal a parte pode ser citada, e optar por não comparecer no processo e a consequência é: ele é 

considerado revel e terá uma pena de ordem processual, de ter presumida a veracidade dos fatos e não será 

mais notificado dos atos do processo.  

 

 

Revelia na arbitragem? 

Já na arbitragem, não terá nenhuma pena igual ao processo estatal, o réu será notificado de todos os fatos, 

mesmo sendo revel, e não terá a veracidade dos fatos alegados pelo autor, pois aqui nada será presumido, tudo 

depende de provas (trata-se de um objeto formal).  

 

A sentença que vier a ser proferida no processo arbitral será totalmente vinculativa ao réu. O processo arbitral 

pode sim se iniciar apenas com iniciativa de uma das partes e mesmo que a outra não queira que o processo 

tenha curso. Antigamente, convenção de arbitragem previa que necessário uma ato bilateral para dar 

continuidade a esse processo, não sendo necessário nenhum aditamento.  

 

Um problema pode surgir, quando a cláusula inserida no contrato é uma Cláusula incompleta ou vazia! 

 

A cláusula incompleta ou vazia 

 

Quando a cláusula não contiver os elementos essenciais para a instituição da arbitragem, as partes não 

estabeleceram quem será o arbitro ou quem terá o poder delegado para nomear o arbitro, surge necessidade 

de complementação da cláusula, já que o legislador optou por dar eficácia a cláusula (seja ela completa ou 

incompleta).  

 

A vontade das partes sendo clara, que houve a opção pela convenção de arbitragem, tem plena eficácia 

vinculativa, portanto, ela amarra as partes, ou seja, todos os conflitos serão resolvidos por meio da arbitragem 

(possui um pressuposto processual negativo para formação do processo estatal e conforme previsão do inciso 

VII, do artigo 267, o processo será extinto sem julgamento do mérito). 

 

Quando já há o litígio s/ clausula completa 

A primeira providência: notificar a parte contraria sugerindo a forma de complementação da cláusula e já 

marcando uma data, lugar e horário para que elas formalizem a cláusula, firmando o compromisso arbitral (já 

que a clausula já existe e o litígio também).  

 

Essa notificação pode ser feita por qualquer meio desde que seja possível provar que a outra parte recebeu essa 

notificação.  

 

 

 

 



Problema... 

 

Quando não for possível obter amigavelmente a complementação, ou seja, apesar da medida de uma das partes 

não se conseguiu obter a complementação, ai temos o § único do artigo 6 que remete expressamente a parte 

ao judiciário, para que este complemente aquela cláusula e supra a vontade da parte reticente, dando eficácia 

aquela OBRIGAÇÃO DE FAZER que a parte contrária não quer cumprir.  

 

“Art. 6º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à 

outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, 

mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso 

arbitral. 

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso 

arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7º desta Lei, perante o órgão do Poder 

Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa.” 

 

Esse provimento que pode ser buscado, não é um provimento estranho, temos essa previsão de obrigação de 

fazer em vários artigos do CPC, ainda mais no artigo 466- B, CPC (substituição da vontade da parte reticente. Ex: 

adjudicação compulsória – caso típico de obrigação de fazer que uma vez não realizada abre espaço para a 

substituição por uma sentença). 

 

Fundamentos de constitucionalidade e inconstitucionalidade da cláusula arbitral 

 

A arguição de inconstitucionalidade contra a lei de arbitragem foi exatamente sobre o § único do artigo 6º, 

artigo 7º, artigo 41 e 42. Essa arguição se deu como incidentalmente, que pode ser arguido em qualquer 

julgamento em colegiado e neste caso como foi arguido pelo STF, esta analise da constitucionalidade desses 

dispositivos equivaleu a uma ação direta de inconstitucionalidade.  

 

Esta se deu incidentalmente numa ação de homologação de sentença estrangeira, a ação foi a SE.5.206-7 e se 

deu pelo ex-ministro Moreira Alves.  

 

Fundamentos contra a arbitragem: a renúncia que as partes fazem seria uma renúncia abstrata e que, portanto, 

não se pode admitir, poderia apenas uma renúncia concreta, como aconteceria apenas no compromisso arbitral 

já que já possui um litígio certo e determinado, e fundamentou-se, também, que haveria ofensa a garantia do 

inciso 35, do artigo 5º (a leinao excluirá da apreciação do PJ lesão ou ameaça a direito). 

 

No sentido contrário, os fundamentos dos votos, a favor da arbitragem: a renúncia não é em abstrato, mas esta 

relacionada a um contrato firmado entre as partes, então é uma renúncia que tem um destino certo, só os 

litígios que surgirem NAQUELE contrato serão resolvidos pela arbitragem (há um limite objetivo dessa 

convenção). Além disso o Brasil já tinha ratificado dois tratados que reconhecem a eficácia vinculativa da 

cláusula arbitral (Convenção de Genebra e Convenção de Panamá). O juiz apenas dá eficácia a vontade 

externada entre as partes.  

 



A ação  

 

Essa ação é uma ação que com o passar dos anos vai se tornando cada vez menos necessária, porque com a 

prática mais incorporada aos contratos, foi ficando cada vez melhor suas redações e cada vez menos foram 

inseridas as cláusulas incompletas, justamente para que as partes não tenham que viver esse processo todo. 

 

O que autoriza essa ação de obrigação de fazer é a existência de um contrato no qual uma clausula 

compromissória foi inserida, mas esta incompleta e não dá elementos suficientes para que seja instaurado o 

processo arbitral. A parte interessada deve notificar a parte contraria, e como prova, deve ter o recebimento 

dessa notificação, com objetivo de complementar a cláusula e caso este objetivo não seja atingido é que se abre 

a oportunidade de abertura da ação (ação de obrigação de fazer!) no judiciário. 

 

 

Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a 

outra parte propor a demanda de que trata o art. 7º desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que, 

originariamente, tocaria o julgamento da causa (normalmente no domicilio do réu). 

 

Características da ação de obrigação de fazer 

 

Legitimidade ativa: parte que promoveu a tentativa de complementação da clausula; Legitimada passiva: quem 

foi notificada.  

A causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos dos quais logicamente decorre o pedido): exclusivamente a 

complementação da cláusula de modo a dar condições para instalação do procedimento arbitral, aqui deve 

constar o contrato entre as partes, este que tenha uma cláusula compromissória no seu próprio texto ou com 

um aditamento, que essa cláusula não dê condições de se instaurar o processo arbitral, é necessário que tenha 

surgido um litígio daquele contrato e o autor tem que identificar o objetivo litigioso que deve ser resolvido no 

processo arbitral, significa que essa ação SÓ TEM CABIMENTO QUANDO JÁ TIVER SURGIDO O LÍTIGO ENTRE AS 

PARTES, NÃO PODE QUANDO HOUVER UM FUTURO LITÍGIO.  

 

Deve o autor, também, comprovar que cumpriu com a notificação previa, prevista no artigo 6º, ou seja, é um 

pressuposto necessário.  Todos esses documentos devem acompanhar a petição inicial, e esta ação não tem um 

valor econômico do contrato envolvido, mas deverá ter um valor simbólico (pq só resolve a complementação da 

cláusula para possibilitar a instauração do procedimento arbitral). 

 

Ao contrário do caput do artigo 7, o procedimento é um procedimento contencioso do qual o réu é citado para 

contestar, mas também é intimado para comparecer a audiência (igual os juizados especiais).  

O § 2º descreve a tentativa que deve ser empreendida pelo juiz, no sentido de que em primeiro lugar deve ser 

tentada a autocomposição DO LITIGIO, esta sem sucesso seguirá para a autocomposição PARA O OBJETO 

ESPECIFICO DA AÇÃO QUE É A COMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA ARBITRAL. (aqui o juiz não está entrando na 

competência do árbitro, porque continuará a ser uma autocomposição, visto que o juiz não vai julgar, apenas vai 

homologar a transação – acordo. O legislador para estimular que o juiz se emprenhe em resolver o litígio previu 

que ele pode tentar ajudar as partes a resolver o próprio litigo e só se essa tentativa se frustrar é que ele passa 

para a segunda tentativa.) 



 

 

O compromisso arbitral judicial é aquele feito pelas partes, no judiciário, com a complementação da cláusula 

arbitral (depois de ser instaurado o processo estatal, e o juiz intimado o réu para a audiência etc..). Caso as 

partes não se componham é que o juiz receberá a contestação do réu e fará a instrução.  

 

A contestação do réu é muito limitada, ele pode: 

(i)Arguir qualquer das matérias processuais; 

 

(ii)Contestar a existência do contrato; 

 

(iii)Dizer que clausula é completa, e ai não haveria necessidade da ação etc.  

 

Limitado, visto que o litígio é acerca, apenas, da complementação da cláusula. 

 

Como o procedimento é célere e deve ser resolvida rapidamente a sentença, se houver contestação, deverá ser 

proferida na própria audiência ou no prazo de 10 dias (prazo impróprio). 

 

A ausência do autor na audiência: o processo será extinto sem julgamento do mérito, essa previsão além de 

estar na Lei dos Juizados Especiais tem inspiração no Proc. Do trabalho.  

 

Sentença 

 

Sendo proferida a sentença de procedência do pedido, ela tem a eficácia de um compromisso arbitral e será um 

compromisso arbitral judicial, substituindo aquele que não foi firmado pelas partes.  

 

Recurso de Apelação 

Essa sentença pode ser objeto do Recurso de Apelação. Este recurso, por natureza, possui efeito suspensivo, ou 

seja, a sentença não tem eficácia até o julgamento da ação. 

Entretanto, por conta do artigo 6º e 7º da lei de arbitragem, a Apelação não terá efeito suspensivo e desde logo 

será instalado o procedimento arbitral. 

 

No mais, esta ação do artigo 7º serve para ser usada, mesmo que parcialmente, quando as partes tiver um 

impasse sobre a escolha do arbitro ou do colegiado (mesmo que a cláusula estiver completa), não haveria outro 

meio para as partes solucionarem esse impasse. Ela tem como objetivo primeiro a (1°)complementação da 

clausula vazia, mas serve como (2°)acessório sempre que as partes tiverem um problema, principalmente, com 

relação ao arbitro. 

 

O legislador prefere que o juiz nomeie um arbitro único ou uma instituição de arbitragem, para que seja 

escolhido o arbitro ou árbitros. Todas as outras questões do artigo 10 e 11 podem ser resolvidas pelo próprio 

árbitro, mas a única cláusula que é insuperável e não tem como formar o processo é o árbitro e é por isso que 

esse elemento é o único que precisa ser complementado. 
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Tema 1: Principio da “Kompetez-Kompetez” 

Tema 2: Processo arbitral á revelia. Caput do art. 7° pode induzir inicialmente em erro pelo art.6°, obrigando 

aquela parte que quer instaurar o processo correr ao Judiciário para aceitar. Mas temos a situação da cláusula 

estar completa, no qual o processo pode prosseguir sem a integração da outra parte e o processo prosseguirá 

normalmente tendo uma sentença vinculativa e válida. 

Tema 3: Eficácia, natureza da ação do art. 7°. Parágrafo 7 do art. 7 

Tema 4: Princípio da cooperação dos judiciário com os árbitros. 

 

Processo arbitral 

 

Não se instaura com um ato só e sim por etapas. Não é como um processo estatal que ajuizada a PI já temos o 

processo como instaurado ainda que não tenha havido a integração de todos à relação processual. 

 

Na arbitragem, o processo só se instaura com a aceitação do arbitro, quando este aceita sua nomeação (art. 19) 

 

Como se iniciar um processo arbitral? 

 

Pode iniciar-se de três maneiras: 

(i) Compromisso arbitral: inicia-se com a vontade das duas partes. Surge um coflito e as partes decidem 

por resolvê-lo por meio da arbitragem. Ex: acidente de transito, não tinha relação e vinculo algum e nem 

pretendem continuar a relação posteriormente. 

 

(ii) Impulso judicial: quando tivermos o compromisso arbitral judicial. Este por excelência é resultado da 

ação do art. 7: a sentença que acolhe o pedido tem o efeito de um compromisso arbitral e desta sentença será 

notificado o árbitro de uma instituição arbitral para todas as providências.  

 

(iii) Iniciativa unilateral: a forma mais comum e que no fundo se parece mais com o processo judicial. Uma 

parte inicia chamando a outra a participar = cláusula compromissória completa. Abre-se o processo com o 

requerimento da parte interessada que junta o contrato, notifica o árbitro ou a instituição arbitral, e temos o 

chamamento da outra parte. 

 

Não tem, de regra, uma formação de um processo estatal com petição inicial, direito, provas, pedido. Aqui na 

arbitragem se requer uma instauração, nomeação do árbitro e notificação da outra parte (cada instituição é de 

um jeito) e depois marcado dia, hora. 

 

Na prática todas as arbitragens começam com a (1°)lavratura do documento, do Termo de Arbitragem 

(inspiração no “terms of reference”). DOCUMENTO em que todos os elementos da causa são sintetizados para 

posteriormente ser discutidos. 

 

Será determinado: quem responderá pelas despesas do processo, se vai ser aplicado ou não a despesas com a 

sucumbência; o prazo; objeto sintetizado. 



 

Art. 20 

 

Nesse termo de arbitragem vai constar também se existirão matérias preliminares a serem apresentadas pelas 

partes (art. 20 – questões sobre competência, suspeição ou impedimento; nulidade, invalidade ou ineficácia da 

convenção de arbitragem – deverão ser feita na primeira oportunidade depois da instituição da arbitragem) ou 

se as partes discutirão apenas o mérito.  

 

§1° 

- Se acolhida a arguição de suspeição ou impedimento: o arbitro será substituído pelo substituto indicado no 

compromisso arbitral. 

 

- Reconhecida a incompetência do arbitro ou a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem: 

as partes serão remetida ao PJ para julgar a causa. 

 

§2° 

Vencidas as preliminares, as partes vão deduzir suas questões de méritos, discutir a provas e etc, ou seja, aqui 

diferente do processo judicial, analisará primeiro se o processo é viável ou não, se não for considerado viável, 

acabará na preliminar. 

 

 

Princípios e Poderes do árbitro 

 

O processo arbitral se desenvolve em cima dos grandes princípios. As partes são tratadas igualitariamente, 

respeitando a ampla defesa e contraditório. 

 

O processo arbitral tem poderes típicos do processo de conhecimento. Todavia, a atividade processual pode 

extrapolar o processo de conhecimento (poder de dizer o direito). Já o árbitro não tem poder de polícia, por 

isso não pode executar, praticar atos de satisfação, no qual deverá ser levado ao poder judiciário. 

 

18.03.2013 

 

Processo arbitral - Art. 20 ao 31. 

 

O processo arbitral além de se instaurar pela aceitação da nomeação pelo arbitro é comum na prática um 

firmamento tripartice (termo de arbitragem). 

 

O Termo de Arbitragem é previsto na lei como adendo ao compromisso arbitral: 

 

“Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, 

se forem vários. 

 



->Parágrafo único. 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.” 

 

Neste termo são estabelecidas todas as regras que serão aplicadas nessa processo arbitral, inclusive aquelas que 

o art. 11 prevê como  opcionais. 

 

No termo de arbitragem se fixará resumidamente o objeto litigioso de (i)uma das partes ou de (ii)ambas as 

partes, quando pedido contraposto. Também constará se as partes tiverem alguma matéria preliminar para 

alegar (Art. 20). 

 

Matérias preliminares – as que devem ser arguidas na primeira oportunidade do processo 

 

Árbitro: o arbitro pode ser recusado quando for dotado de parcialidade. Vai ser dado um prazo para que as 

partes tragam suas razões. É o caso de impedimento ou suspeição do arbitro. 

 

Quem é que pode recusar o arbitro?  

Art.14, caput: não poderão ser árbitros aquele que tenho com as partes ou com o litígio alguma relação que 

configure impedimento ou suspeição. 

 

§1°: se possui alguma relação com as partes ou com o litígio, deverá revelar antes da aceitação. 

 

§2°: O árbitro só pode ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Entretanto, pode ser recusado 

por motivo anterior sua nomeação quando: 

 

(i)Não for nomeado diretamente pela parte -> quem pode recusa será só a parte que não o nomeou. 

Poderá a parte que diretamente indicou o arbitro recusá-lo?  

Pode, quando o vício que lhe tirou a imparcialidade foi em momento entre a escolha e início do processo, este 

poderá ser recusado pela própria parte lhe indicou. 

 

(ii)O motivo para a recusa do árbitro for conhecida depois de sua nomeação. 

 

Arguição de impedimento ou suspeição 

 

Quem irá julgar esse caso? 

O próprio árbitro recusado que vai julgar a exceção de impedimento ou suspeição. Entretanto, os regulamentos 

das câmaras de arbitragem, prevê que as exceções de suspeição e impedimento será julgada por outro órgão 

justamente para evitar uma situação bem desconfortável por reconhecer a exceção. Não há previsão em lei, 

mas é muito comum que essa regulamentação esteja no regulamento das comissões. 

 

Se a exceção acolhida, haverá necessidade de substituição do arbitro (geralmente tem um substituto já 

escolhido ou alguém que vem a ser escolhido). 

 



Incompetência do arbitro 

 

Isso se analisa no sentido técnico-jurídico. Estamos falando da material! que sempre deve resultar de uma 

convenção de arbitragem. A fonte da competência do árbitro é a convenção de arbitragem. 

 

Quando será incompetente?  

 

(i) Nomeado para solução de conflito de direito indisponível. Se as partes tiverem convencionado 

arbitragem para direitos indisponíveis o arbitro será incompetente. 

 

(ii) A questão discutida for de outro contrato e não do contrato que convencionaram a arbitragem. 

 

(iii) Quando não existir convenção de arbitragem; ou as partes terem renunciado a arbitragem -> validade e 

eficácia da convenção de arbitragem; se as partes depois de terem convencionado, tiverem produzindo 

documento renunciando ou revogando aquela convenção (poderá por Renúncia tácita -praticado atos que 

mostrem essa renúncia). A Renúncia só poderá ser bilateral para ser válida. 

 

Vícios 

 

Para um ato jurídico perfeito, o negócio jurídico deve ter o (i)sujeito com vontade, (ii)objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e (iii)forma prescrita ou não defesa em lei. 

 

Na convenção de arbitragem temos que no caso: 

- da Cláusula Compromissória (Art. 4°, §1°), esta deve esta por escrito no contrato realizado.  

- do Compromisso Arbitral, se judicial (Art. 9°, §1°), celebrar-se-á por termo nos autos, onde tem curso a 

demanda e se extrajudicial (Art. 9°, §2°), será celebrado por escrito particular, assinado por suas testemunhas, 

ou por instrumento publico. 

 

A arbitragem que não seguir as normas não terá forma válida, não atenderá os próprios requisitos que a Lei 

coloca em sua essência. 

Outra forma é o ato jurídico ser maculado por vício absoluto – nulidade. 

Outra é o vício de vontade – anulabilidade. Esta previsto no CC, como erro, dolo, coação, estado de perigo, 

lesão, fraude contra credores. 

 

Se essas matérias preliminares forem rejeitadas?  Será que a parte nunca mais poderá alegar esses vícios? 

Art. 20, § 2° ->diz que não sendo acolhida a arguição (matéria preliminar), terá normal prosseguimento o 

processo arbitral, sem prejuízo dessa decisão ser examinada pelo PJ, quando proposta a Ação do art. 33: esta 

prevê que após 90 dias o recebimento da notificação da sentença arbitral ou de seu aditamento, poderá ser 

proposta ação para desconstituição dessa ação. A matéria preliminar pode ser alegada como motivo para 

desconstituição de sentença arbitragem, decretando sua nulidade. 

 

A matéria preliminar não é preclusiva! 



Embora seja recomendado à parte alegar em primeiro momento do processo arbitral, a matéria preliminar não 

é preclusiva (é o que entende a doutrina majoritária) 

 

Como o art. 20 não estabelece nenhuma preclusão nem em que tempo pode ser arguida, poderá ser: (i)durante 

o processo; (ii) eventual desconstituição de sentença. 

 

Desta forma, fácil a verificação de que as partes só apresentaram suas razões de méritos, depois das questões 

preliminares já serem resolvidas. 

 

Regras do processo arbitral – art. 21 e 22 

 

São denominados artigos programáticos. Estabelecem as regras norteadoras do processo arbitral.  

 

Qual o procedimento adotada na arbitragem e quem determinara? 

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que 

poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, 

às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. 

 

E quando não houver estipulação do procedimento? 

§ 1º caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. 

 

Princípios que a arbitragem seguira: 

§ 2º do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

 

Deverá ser postulado necessariamente por um advogado? E representantes e Assistentes? 

§ 3º: as partes poderão postular por intermédio de advogado. Muito embora, sempre postulam por meio do 

advogado. É raro a parte não ficar acompanhada por um advogado. 

 

A parte poderá, nomear representante no processo:  é o caso do preposto, carta de preposição, no qual aquele 

que representa a empresa não necessariamente integra o quadro da empresa, mas naquela processo é 

nomeado para tanto. 

 

A parte poderá nomear assistente: assistentes técnicos, para ajudar quando o litígio versa sobre alguma área 

técnica, que não a jurídica. E não somente na ocasião da perícia como acontece no processo estatal. 

 

Depois de instaurado o processo arbitral, o arbitro, árbitros ou juiz nunca mais devem tentar a conciliação? 

§ 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, 

aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei (no decurso da arbitragem se chegarem a transação quanto ao 

litígio, o arbitro deve declarar na sentença arbitral).  

 

Poderes da figura do árbitro 

 



O arbitro é dotado de amplos poderes instrutórios e, portanto, qualquer tipo de prova possível de produzir no 

meio estatal, será possível no arbitral também, tudo aquilo que não é ilícito poderá ser usado. O arbitro também 

é destinatário das provas, assim como o estatal, ele tanto recebe como pode ordenar a produção que acha 

importante. 

 

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. 

 

Depoimento das partes e das testemunhas: 

§ 1º será tomado em local, dia e hora previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo 

depoente, ou a seu rogo, e pelos árbitros. 

 

E se parte ou testemunhas não atenderem à convocação de depoimento? § 2° 

- Parte: sem justa causa, o árbitro levará em consideração o comportamento da parte faltosa, ao proferir sua 

sentença 

 

- Testemunha: 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. 

 

**Obs: não se aplica a presunção de verdade no caso do não comparecimento. Na arbitragem julgamos pela 

verdade real, não podendo se julgar pela verdade formal. 

 

Revelia da parte? 

§ 3º: não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 

 

Caso precise de complemento de medida coercitiva ou cautelar, como proceder? 

§ 4º: os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do PJ que seria, originariamente, competente para julgar a causa. 

 

Se o arbitro vier a ser substituído, como ficarão as provas? 

§ 5º: fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. 

 

 

Como se dá o interrogatório das partes e das testemunhas e registro dos atos processuais? 

O registro dos atos se dá pela gravação ou estenotipia. Quando levado a termo os dizer das partes,das 

testemunhas não será feito um resumo dos dizeres (impossível o arbitro não colocar algo com suas conclusões, 

opiniões), e sim exatamente o que se disse, completo. 

 

Quem fará as perguntas? 

O advogado para a testemunha ou parte. Isso não quer dizer que o árbitro pode intervir e perguntar também 

“qual a linha que você está seguindo”, “o que quer provar com isso?” 

É comum realizarem o interrogatório cruzado: pergunta, repergunta. Objetivo de cruzar as informações que 

foram dadas = “proses examinations”. 

 



Qual a responsabilidade da testemunha no processo arbitral? 

As mesmas que a testemunha no processo estatal! Se mentir será penada como falso testemunho. Haverá o 

compromisso com a verdade. 

 

Testemunha técnica-> muito comum na arbitragem. Presta depoimento de conhecimentos técnicos e não dos 

fatos em sim. Serve para evitar perito e etc. auxilia muito a elucidação de questões técnicas. 

 

Alegações finais (após a instrução) 

 

Desenvolvimento do processo arbitral 

(i) Preliminares 

(ii) Mérito (quando não acolhida a preliminar) 

(iii) Alegações Finais 

 

Forma escrito 

 

O ato de aceitação do arbitro deverá ser escrito; o depoimento de testemunha deverá ser assinado; sentença 

deve ser, obrigatoriamente, escrita. 

 

Características da Sentença Arbitral 

 

Sentença arbitral deve ser completa, clara, precisa, julgar todos os pontos, não gerando qualquer dúvida. A 

sentença é extremamente formal, onde na falta de algum ponto (relatório, fundamento, dispositivo, data e 

lugar que foi preferida) pode levar até uma nulidade da sentença.  

 

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio -> é importante para a autonomia da 

sentença, onde todos, mesmo que não sejam partes, possam entender o processo 

 

II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, 

expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade; 

 

III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo 

para o cumprimento da decisão, se for o caso; e 

 

IV - a data e o lugar em que foi proferida. 

 

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. Caberá ao presidente do 

tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, 

certificar tal fato. 

 

 



Todas essas caracteristicas para que? 

A sentença é a única parte do processo que se projeta ao mundo, vai ser a regra das partes, é a formação do 

título executivo.  

 

Pode o arbitro julgar por equidade? 

Pode, se autorizado e desde que expressos na sentença. 

 

Formação do árbitro? 

O árbitro poderá possuir qualquer formação, mas é indispensável que tenha a assessoria de um profissional do 

direito. A lei exige um rigor muito grande, sendo quase impossível não conhecer do rigor do direito para o 

desenvolvimento do processo. 

 

Depois de proferida a sentença arbitral 

 

“Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro, ou o presidente do 

tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, 

mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, entregando-a diretamente às partes, mediante recibo.” 

 

Quando proferida a sentença arbitral, as partes serão notificadas do seu inteiro teor, tendo prova de seu 

recebimento. Com o recebimento da sentença temos seu transito em julgado, salvo a situação de “pedido de 

esclarecimento” encontrado no art. 30. 

 

Embargos de Declaração:  

Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença 

arbitral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal 

arbitral que: 

 

I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 

 

II - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto 

omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. 

 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá, no prazo de dez dias, aditando a sentença arbitral e 

notificando as partes na forma do art. 29. 
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Sentença estrangeira homologada 

 

A sentença que pode ser homologado no Brasil pode ser tanto a arbitral como estatal, desde que sejam 

sentenças lacto sensu. Não serão homologadas no Brasil aquelas sentenças que digam respeito ao processo 

crime, pena privativa de liberdade. 

 



O que significa a homologação? 

Estender a eficácia da sentença proferida lá fora para dentro do território brasileiro para surtir efeitos 

nacionalmente também. 

 

Como dito anteriormente, as sentença penais não são homologadas para serem cumpridas aqui. Estrangeiro 

que comete crime no território brasileiro -> extradição. Só pode ser requerido pelo próprio Estado, no qual o 

Brasil concede dentro de várias restrições.  

Por ex, o Brasil não concede a países que possuem a cadeia perpétua. 

 

 

Ação de homologação de sentença estrangeira 

 

 Art. 483.  A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de homologada 

pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Parágrafo único.  A homologação obedecerá ao que dispuser o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal -

> Até hoje o STF não alterou seu regimento interno e o procedimento esta regulado pela resolução n° 9/05 

daquele tribunal que homologou tanto a sentença estrangeira como as cartas rogatórias. 

 

Art. 484.  A execução far-se-á por carta de sentença extraída dos autos da homologação e obedecerá às regras 

estabelecidas para a execução da sentença nacional da mesma natureza. 

 

A AHSE é um processo de conhecimento de jurisdição contenciosa por procedimento especial.  

Apesar de ser um procedimento especial, não esta prevista nos procedimentos especiais, mas na sessão dos 

processos incidentes de competência originária dos tribunais. 

 

Essa ação é de competência originária do STJ – “i”, inciso I, art. 105, CF 

 

 

Requisitos de ordem material sobre Sentenças estrangeiras 

 

Art. 12, 15 e 17 da LINDB 

Sentenças estatais: arts. 15 e 17.  

Sentença arbitral: art. 34 a 40 da L.A. 

 

Qualquer sentença, sobre qualquer tema pode ter homologação de sentença estrangeiras? 

Para a sentença estrangeira ser homologada no Brasil, precisa ter alguma conexão com o Estado Brasileiro.  

 

Porque alguma conexão? 

É preciso que a sentença estrangeira tenha alguma relação com o Brasil em que sua homologação terá alguma 

eficácia para, então, ser homologada. Afinal, não faz sentido uma sentença em que as partes não são do Brasil, 

os bens não são daqui e etc. 

 



Também não pode ser uma sentença cuja matéria tenha sido estabelecida pelo legislador brasileiro de matéria 

que só pode ser julgada aqui. Temos que examinar três arts. 88 a 90 – Competência Internacional Exclusiva 

(mesmo que estejam presentes elementos estrangeiros): 

 

 

Quais sentenças serão homologadas? 

 

Nos casos em que a sentença possuir ao menos um desses elementos (art. 88 a 90) envolvendo o Brasil, o 

judicial aceita julgar e homologar as sentenças estrangeiras. 

 

Competência internacional concorrente. 

O BR aceita jurisdicionar a causa, mas reconhecer que outros países também podem jurisdicionar. 

 

Elementos de conexão do art. 88 

(i) Réu domiciliado no BR -> mesmo que, por ex, o fato ocorreu no exterior e o réu domiciliar aqui, poderá 

ser homologada. 

(ii) Obrigação tiver que ser cumprida no BR -> pouco importa que não estejam domiciliadas no BR. Se aqui a 

obrigação tiver de ser cumprida é uma causa jurisdicionada. 

(iii) Ação originar de fato ou de ato praticado no BR. Ex: acidentes aéreos. 

 

= Nesses casos não só aceitamos jurisdicionar a causa como homologar sentenças estrangeiras. 

 

O art. 89: será de competência da autoridade judicial brasileira: 

- ação envolvendo disputa de imóveis do Brasil, as partes tem que submeter a causa ao Judiciário BR, pois senão 

não prosseguirá a homologação. 

- os bens deixados no Brasil e que devam ser transferidos por forçado falecimento do seu titular, o inventário 

deverá ser feito no Brasil, pouco impor se o falecido não residir aqui e seus descendentes também não. 

 

Art. 90: diretamente relacionado ao art. 88. Apesar de reconhecermos a jurisdição concorrente, o fato de já ter 

um processo em trâmite em outro país, não induz litispendência, salvo tratado ou convenção que diz sobre a 

litispendência internacional.  

 

Ex: Se for proposta uma ação na argentina e vier aqui no BR e ser proposta aqui, será reconhecida a 

litispendência. Se não houver tratado, serão totalmente independentes e correrá uma ação em cada lugar. 

Alias, o fato de existir um ação no BR em tramitação não permite que homologa sentença estrangeira do mesmo 

processo. 

 

 

Sistema delibatório 

 

A delibação é um sistema de análise, de conhecimento, na qual a autoridade que aplica apenas analisa se estão 

previstos os requisitos formais para a causa. Não vai modificar o conteúdo da sentença, vai apenas verificar se 

esta se adéqua ao sistema brasileiro, se está em conflito com a ordem jurídica BR. 



= apenas aceita ou não seu conteúdo. 

 

É de competência do STJ e assim quando se faz a PI, se dirige ao presidente daquele tribunal, devendo atender 

então os requisitos do art. 282 e 283, dirigido ao presidente do STJ. 

 

 

Quem tem legitimidade para propor e responder a ação de homologação de SE? 

 

Legitimidade ativa: qualquer das partes do processo original, aquele que aconteceu no exterior, ou terceiro 

juridicamente interessado. 

 

Legitimidade passiva: quando terceiro interessado propor a ação, o polo passivo será composto pelas partes no 

processo no exterior; ou aquele que foi polo passivo no exterior (se tiver várias no polo passivo, aquele que será 

atingido pela homologação). 

 

Requisitos que o autor deve promover para a homologação no BR. 

Reconhecimento fora do Brasil – No Consulado Brasileiro. O consulado brasileiro que atende o local no exterior. 

Se no local não tiver consulado br, há se procurar qual o Consulado que atende aquela região. Antes de sair do 

país de origem deve passar no consulado para a autenticação. Chegando no BR se tiver escrito em língua 

estrangeira deve passar pela tradução juramentada. 

 

Assim para a homologação estrangeira deve: (Resolução n° 9 de 2005 do STJ) 

 

Art. 3º A homologação de sentença estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial 

conter as indicações constantes da lei processual, e ser instruída com a certidão ou cópia autêntica do texto 

integral da sentença estrangeira e com outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos e 

autenticados. 

 

Art. 5º Constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença estrangeira: 

I - haver sido proferida por autoridade competente; 

II - terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; 

III - ter transitado em julgado; e 

IV - estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no 

Brasil. 

 

*super resumido do que eu falei a partir dos requisitos do autor, mas mais ou menos: 

 

- Passagem pelo consulado. 

-Traduzida, quando preciso. 

-Tem que provar que a sentença estatal foi proferida por juízo competente estatal. No arbitral a própria 

sentença de arbitragem já traz a prova. 

- Se foi transitada em julgado no país de origem. 



- Deverá fazer prova de que o réu foi devidamente citado do processo que transcorreu no exterior, 

principalmente se o réu é domiciliado no BR. Se o processo for estatal a citação deve ter sido por carta rogatória. 

Se processo arbitral, não precisa ser por carta rogatória, podendo ser por outros vários modos (art. 39 § único). 

Essa preocupação no § é que o STF antes não aceitava em hipótese alguma que o réu fosse citado por outra 

forma a não ser por carta rogatória – hoje, sendo exigido somente para o estatal 

- Não pode ofender a ordem pública BR, ou como no art. 17 da LINDB a ordem publica, a soberania e os bons 

costumes. Art. 39 da LA também prevê que não será homologada sentença estrangeira que ofenda a ordem 

pública 

- A causa de pedir da ação de HSE, é a existência de sentença estrangeira que atenda os requisitos. O autor vai 

pedir que seja homologada e que seja estendido ao território nacional. 

 

 

Compatibilidade com a ordem publica BR 

Significa que essa sentença é compatível com a ordem publica br e o direito de tutela por ela é compatível com 

a ordem br. A regra de que um processo seja legal, que não fira a ordem pública BR, o nosso direito, que o 

processo garanta o contraditório, ampla defesa e a citação válida; que seja analisado por autoridade 

competente; sentença proferida seja fundamentada. 

 

Que não seja um direito estranho: diz respeito ao direito tutelado, direito material: que não seja repudiado 

pelo sistema br. Ex: poligamia, não é uma sentença que pode ser homologada aqui no BR. 

  

 

Contestação do réu 

O réu que for citado tem uma possibilidade muito pequena de contestação. Esta prevista no art. 9°, 

exclusivamente limitada na (i)ausência dos requisitos legais e (ii)ofensa a ordem publica. 

 

 

Grande diferença se há ou não a contestação na AHSE 

O réu será citado para contestar no prazo de 15 dias ou concordar com o pedido de homologação (art. 8°). Se  o 

réu na se manifestar, não será considerado revele, mas sim será concedido curador especial. 

 

 

Modificação de competência para julgar a AHSE 

- Se o pedido não for contestado nem pelo réu nem pelo MP quem julgará o pedido é o presidente do STJ.  

- Se houver contestação pelo réu ou pelo MP a competência vai ser deslocada à Corte Especial, escolhido um 

relator, no qual será distribuída a ação e depois leva-lo a julgamento. 

 

 

28.03.2013 

Continuando a análise da apresentação ou da contestação... 

 

Se há concordância do réu pela AHSE – competência se manterá ao presidente do STJ. 



Se o réu não se manifestar, verificando a ausência, o juiz nomeará um curador de ausentes. Este concordará ou 

não com a homologação. Se descordar, há o deslocamento da competência. 

 

Sempre haverá o MP no meio (art. 10): Art. 10 O Ministério Público terá vista dos autos nas cartas rogatórias e 

homologações de sentenças estrangeiras, pelo prazo de dez dias, podendo impugná-las. 

 

Julgamento pelo presidente do STJ x Corte Especial 

 

Julgamento pelo presidente do STJ: a decisão do presidente é passível de recurso para a corte especial por meio 

do (i)Agravo Regimental ou (ii)Agravo Interno (art. 557, §1°). 

 

Julgamento pela Corte Especial: contra a decisão proferida não caberá qualquer recurso, é irrecorrível. 

 

Decisão que julgar procedente o pedido será uma sentença de mérito (art. 269, I) e como tal fará coisa julgada 

material. Se julgado improcedente é porque a sentença ofende a ordem pública brasileira, essa sentença 

também será uma sentença de mérito de maneira que esta sentença estrangeira não poderá ser objeto de nova 

ação. 

 

Vícios formais 

Se a decisão for uma decisão terminativa (art. 267), nada impede que corrigido o vício, adquirida a situação que 

faltava venha ser proposta nova ação.  Art. 40 da L.A: no caso de vícios formais, não obsta que a parte 

interessada renove o pedido, uma vez sanados os vícios representados . 

 

A sentença estrangeira quando homologa aqui no Brasil, passa a ser tratada como brasileira. Caso ela seja 

constitutiva ou declaratória, a simples homologação, simples extensão dos seus efeitos já basta. Caso seja 

declaratória e não seja perfeitamente cumprida, será necessária sua execução. 

 

Art. 109, inciso X, CF: a competência para executar a sentença estrangeira homologada é pela Justiça Federal, 

pelo juiz de primeiro grau. 

 

 

Ação de Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira 

Art. 34: a sentença arbitral estrangeira é aquela que tenha sido proferida fora do território nacional. 

 

Ela será reconhecia ou executada no Brasil em conformidade com os tratados internacioais com eficácia no 

ordenamento interno. 

 

Art. 35: para ser reconhecido ou executada no Brasil a sentença estará sujeito a homologação pelo STF. 

 

Art. 37: a homologação será requerida pela parte interessada por meio de petição incial que conterá: 

- o original da sentença estrangeira ou cópia certificada pelo consulado brasileiro, acompanhada de tradução. 

- o original da convenção de arbitragem ou cópia certificada, acompanhada de tradução oficial. 

 



Matéria que podem ser alegadas como matéria na contestação no pedido de homologação de sentença 

arbitral estrangeira. 

Art. 38: Matérias que é ônus do réu provar para impedir a homologação da sentença arbitral estrangeira: 

- as partes da convenção de arbitragem eram incapazes. 

- a convenção não era válida perante a lei á qual as partes se submeteram 

- réu não foi notificação do árbitro ou procedimento arbitrário o que impossibilitou o exercício do contraditório 

- sentença proferida fora dos limites da convenção de arbitragem 

- sentença arbitral foi anulada ou suspensa por órgão judicial do pais em que foi proferida. 

 

Art. 39: será denegada a homologação quando o STF contatar que: 

- o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem br -> tem que haver um perfeita 

correspondência entre sentença e objeto frisado na convenção. Se a sentença vai além do objeto, mas uma 

parte esta dentro do objeto, a parte da sentença que fizer menção poderá ser homologada e o resto não. Mas 

quando não puder separar a parte “boa” da “ruim” ai não terá parte que poderá ou não ser homologada. 

 

- ofende a ordem pública.  

 

§único: não será considerada ofensa à ordem de pública a citação feita nos moldes da convenção de arbitragem 

ou lei processual do país onde se realizou a arbitragem. 

 

 

Elementos não compatíveis com a convenção: 

A cláusula compromissória além de estabelecer o objeto, determina a lei utilizada, os árbitros, se não houver 

essa sintonia entre os elementos, não só a sentença, mas todos os elementos não foram compatíveis com a 

convenção também impede a homologação da sentença estrangeira, autorizando até o cancelamento da 

homologação de sentença estrangeira. 

 

Situações em que a sentença ainda não é eficaz entre as partes e não serem homologadas: 

- as partes ainda não foram notificadas do seu inteiro teor, ou como na frança que admite um recurso a Corte 

Especial contra sentença arbitral, não podendo ser homologada. 

- sentença anulada ou seus efeitos suspensos de maneira transitória. 

 

Existência de ação de anulação ou rescisória de sentença estrangeira: 

A simples existência de uma ação de anulação ou rescisória de desconstituição da coisa julgada no exterior não 

é suficiente para pedir sua homologação no Brasil.  

 

Depois de homologada aqui no BR, for anulada lá fora, não interferirá aqui. 

 

 

 

 

 

 



01.04.2013 

 

Das ações desconstitutivas dos Títulos Executivos Judicias 

Nos examinamos como constitui os títulos do inciso III e IV do art. 475-N, que se originam da autocomposição. 

Esta alcançada no processo já andamento, é levada apenas a homologação do judiciário. 

III e IV se formam a partir da vontade das partes, cuja participação do juiz é meramente integrativa da vontade 

das partes – atividade típica de jurisdição voluntária. 

 

O que já estudamos? 

 

1) Autocomposição que leva a uma atividade meramente integrativa das partes para a atividade de 

jurisdição, uma jurisdição voluntária estatal – títulos III e V do art. 475-N 

2) Sentença arbitral, jurisdição contenciosa privada, inciso IV do art. 475-N 

3) Sentença estrangeira homologada pelo STJ, é um titulo formado na jurisdição contenciosa estatal, 

titulo do inciso VI do art. 475-N. neste ultimo temos outros títulos que pertencem da mesma classe, são os 

incisos I, II e VII do mesmo art. citado. 

 

As três classes de títulos extrajudiciais tem certeza jurídica, mas não é tão certo quanto os títulos judiciais. Mas 

até estes últimos podem entrar em crise, podem ser desconstituídos. Todos os títulos do 475 possui um ação 

para desfazer/desmanchar/desconstituir os títulos. 

 

Grupo 3) Ação Rescisória, objeto dos art. 485/493. O que prevalece aqui é o ato judicial. Prazo de 2 anos após o 

trânsito em julgado 

Grupo 1), os titulo desses grupos podem ser desconstituídos por meio da Ação Anulatória, assim como acontece 

nos atos jurídicos em geral quando por ex, estão viciados. O que prevalece é o ato de vontade das partes e não 

do ato judicial. 

Grupo 2) Ação de Nulidade ou Anulação da Sentença Arbitral (art. 32/33 da L.A) – Prazo de 90 dias (bem curto) 

 

Para cada um desses três grupos de títulos temos uma ação desconstitutiva autônoma diferente. Precisamos 

saber qual a ação adequada para cada grupo de títulos. 

 

As três são de processo de conhecimento de jurisdição contenciosa, que tramitam perante o poder judiciário. 

 

Competência para julgamento das ações: 

- As duas Ações Anulatórias (tanto da sentença arbitral como da sentença estrangeira homologada) - Juízo de 1° 

grau, comum. 

- A rescisória é de competência originária de tribunal. 

 

Essas três ações não são propostas com o objetivo de analisar a solução dada anteriormente, considerar que 

não foi a solução mais justas para as partes e etc. São cabíveis nos casos em que houver vícios, no qual irá 

desconstituir o título em razão do vicio. 

 

 



Ação de nulidade da sentença arbitral 

Competência de um juízo de 1° grau e todas as vezes que analisamos na L.A a situação de recorrer ao judiciário, 

temos uma regra para analisar a competência do juiz (art. 32, caput). 

 

Qual será o juiz competente? Aquele juízo que seria competente se não tivesse sido atribuído a solução da 

causa ao juízo arbitral. A regra geral de competência, e não havendo outra, que seja do domicilio do réu. 

 

Qual o objetivo? 

Quando a sentença arbitral transita em julgado, leva fim até o juízo arbitral, no qual os árbitros não atuam mais 

como árbitros.  

 

Quando é proposta uma ação dela, esta tem por função anular a sentença arbitral e mandar proferir outra, no 

qual o juízo arbitral composto pelo árbitro ou pelo colegiado de arbitro, que proferirá outra sentença.  

 

(i) Assim o judicial apenas anulará a sentença mandando o mesmo juízo ser reconstituído e proferir outra, 

jamais o judiciário vai proferir nova sentença - incisos III, IV e V do art. 32.  

Obs:o problema é de repente o juiz morrer. 

 

(ii) Anula tudo – demais hipóteses, demais incisos. Se anula tudo, ou seja, a sentença e tudo que estiver 

anteriormente a sentença. Inclusive a convenção de arbitragem. 

 

Legitimidade (Ação rescisória) 

Quem pode promover a ação?  

(i)As partes que participaram da arbitragem. Assim quem sofrerá as consequências será a outra parte, a não 

requerente, que deverá então compor o polo passivo. 

 

 

(i)Terceiro interessado ou terceiro prejudicado, apesar de não encontrar na L.A. nos encontramos a legitimidade 

para ação rescisória como art. 499, §1° (“cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu 

interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial”).  

Esse terceiro é algum que tem relação jurídica da parte ou com o objeto do processo e a quem a sentença traz 

consequências ou prejuízo jurídico (não econômico, não moral...). Desta forma, naturalmente quem comporá o 

polo passivo são as partes legitimas do processo. 

 

Ministério Público: na hipótese que deveria participar do processo e não participou poderá viciar a sentença 

arbitral. 

O MP tem legitimidade quando o processo tiver sido fruto de colusão. 

O que é colusão?  

Quando as parte usam o processo para atingir o fim proibido em lei, para fraudar a lei e fraudando a lei 

prejudicará o interesse de alguém ou de alguma instituição. Aqui é o processo simulado! As partes fingem que 

tem o litígio para atingir um fim proibido em lei. 

 

Polo passivo da ação de nulidade as sentença arbitral e da ação rescisória:  



Nunca estará o julgador! 

Mesmo que a hipótese seja o inciso I do art.485 e VI do art. 32 (a sentença de mérito dada por prevaricação, 

concussão ou corrupção do juiz), ou seja, ilícito praticado pelo julgador.  

Quem deverá compor o polo passivo será sempre a parte atingida e não poderá ser incluso o árbitro ou a 

instituição de arbitragem (infelizmente encontraremos muitos processo que terão isso). 

 

Prazo para a ação de decretação de nulidade da sentença arbitral 

Art.33, §1° - Essa ação deve ser proposta por prazo decadencial 90 dias após a prolação de sentença arbitral ou 

de seu aditamento (geralmente 5 dias e depois contamos os 90).  

 

*Temos que lembrar que contra a sentença arbitral cabe esclarecimento da decisão (Embargos de declaração) – 

art. 33, §3°. 

 

A propositura dessa ação, como das demais, não impede a continuidade da execução da sentença.  

 

Homologação de sentença estrangeira 

Se existe o processo de anulação no exterior, só impedirá se: 

(i) Já foi julgada e desconstituída ou; 

(ii) Tiver uma ordem judicial para suspender 

 

Se não for nessas hipóteses, ela não será suspensa aqui no Brasil.  

 

Vícios dos incisos III, IV e V do art. 32 -podem levar a pedido de desconstituição. São vícios exclusivamente das 

sentenças. 

 

III – não atingiu os requisitos do art. 26. Deve ter relatório, disposição, disposição, lugar e data que foi proferida. 

A sentença que não atingir esses requisitos poderá ser objeto dessa ação. 

 

IV e V – vícios que a sentença tem quando não se atem ao objeto litigioso.  

Extrapetita: é julgar a mais do que pedido- inciso IV (proferida fora dos limites da convenção de arbitragem) 

Ultrapetita: é julgar fora do que foi pedido – inciso IV (proferida fora dos limites da convenção de arbitragem) 

Citapetita: julgou menos do que deveria, não examinando todo o pedido – inciso V (não decidiu todo o litígio 

submetido à arbitragem) 

 

 

08.04.2013 

 

Art. 33, §3°: a decretação de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguida mediante ação de 

embargos do devedor, se houver execução judicial.  

 

É a chamada Execução Sincrética: os títulos executivos judiciais não são executados mais por um processo de 

execução autônomo. Descumprido um titulo judicial é executado no próprio processo de conhecimento. 

 



A defesa contra essa execução (cumprimento forçado da sentença) é garantida ao executado, no qual não se 

denomina embargos, mas sim IMPUGNAÇÃO (Art. 475, J, §1°- no prazo de 15 dias.).  

 

Isso quer dizer que quando a sentença arbitral for executada em juízo, a defesa (contra particular) será por meio 

de apresentação de Impugnação. Devemos corrigir esse parágrafo 3°! 

*Salvo quando a sentença arbitral for executada contra a Fazenda Pública, no qual será Embargos mesmo. 

 

Matérias que poderão ser apresentadas na impugnação (taxativo): Estão no 475, L 

- falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia 

-inexigibilidade do título 

- penhora incorreta ou avaliação errônea 

- ilegitimidade das partes 

- excesso de execução 

- qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 

transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. 

 

Como entender o § 3° do art. 33? 

Além das matérias previstas no CPC, as mesmas do 475, L, na defesa da execução da sentença arbitral é possível 

alegar também as matérias previstas no art.32. Entretanto, temos a questão do prazo decadencial de 90 dias. 

Quando se trata de prazo decadência, expirado o prazo, não sobra nada para aparte, nem o uso do direito.  

 

 

Ação Rescisória 

 

Objeto desconstituição de coisa julga material formada nos processos de conhecimento de jurisdição 

contenciosa estatal.  Somente as sentenças de mérito nesse tipo de processo, podem ser submetidas à ação 

rescisória. 

 

 Basicamente, as sentença de mérito com fundamento no I e IV do art. 269, CPC: 

 I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;  

IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição do direito!  

 

Os demais incisos tratam de autocomposição! Ou seja, não é o juiz que resolve os conflitos de interesse e sim 

uma das partes (na renuncia ou submissão – ver se é isso) ou as partes na transação (acordo): 

II – quando o réu reconhecer a procedência do pedido; 

III – quando as partes transgredirem 

V – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 

 

 

O que não será objeto desse tipo de ação? 

- Decisão na jurisdição graciosa, voluntária: o juiz não julga, as partes que decidem o que querem. O juiz integra 

a vontade das partes. Uma atividade meramente homologatória, administrativas e assim tais sentenças não são 

passíveis de ação rescisória. 



 

-Nos processo cautelares: é meramente acessória a um processo principal, não tem um finalidade em si mesmo, 

não tem por objetivo fazer uma norma no caso concreto. Portanto, essas sentenças não fazem coisa julgada e, 

portanto, não podem ser objeto de ação rescisória. 

 

- O momento do término da execução: essa situação é dada formalmente por uma sentença, mas também não 

é de mérito, apenas declara que o crédito foi satisfeito. 

 

= Só poderá ser objeto de ação rescisória: sentenças de mérito no processo de conhecimento de jurisdição 

contenciosa arbitral. 

 

Objeto desse tipo de ação: o dispositivo 

 

Quando se forma a coisa julgada? 

Sentença que não couber recurso, é a sentença definitiva. 

 

Curiosidade: Porque coisa julgada? Rs 

Quando verificamos o art. 219, encontramos que a “coisa” é o objeto litigioso. Que depois de julgada deixa de 

ser litigiosa. 

 

 

Quem é competente para julgar a ação rescisória? 

Competência originária do Tributal. Mas qual é o tribunal? Será competente para julgar a ação rescisória o 

ultimo tribunal.  

 

Mas a sentença tiver transitado em julgado em 1° grau? Do tribunal que esteja acima desse juiz de 1° grau. 

 

Qual o objetivo da ação rescisória? 

Não é muito diferente da anulatória = desconstituir a sentença. Mas também pelo art. 488, I, diferentemente o 

que acontece na anulatória, é possível que em boa parte dos casos, ser acumulado com esse primeiro objetivo 

(pedido de desconstituição – sentença negativa) + um pedido (novo julgamento da causa). Ou seja, a rescisória 

permite que o autor cumule dois pedidos. 

 

Juízo rescindente – pedido de desconstituição. 

Juízo rescisório – novo julgamento da decisão. 

 

Legitimidade para propor ação rescisória – art. 487 

- quem foi parte no processo 

- 3° juridicamente interessado: é aquele que esta definido no §1° do art. 499 – aquele que tem uma relação 

jurídica prejudicada e sofre um prejuízo em virtude de sentença – um desvio de função, pois a coisa julgada não 

deve nem favorecer nem prejudicar 3° 

- MP: pode propor a ação quando não participou do processo como deveria ou quando houve conluio entre as 

partes, simulação. 



 

Quem comporá o polo passivo? 

- a outra parte que não promoveu a ação.  

- quando terceiro propôs – as partes originárias do processo 

- quando o MP propõe – as partes originárias. 

 

Não necessariamente a desconstituição irá desconstituir a sentença inteiramente. É possível pedir a 

desconstituição parcial! 

 

A ação rescisória dá origem ao processo de conhecimento de jurisdição contenciosa e tem naturalmente que 

atender os requisitos do art.282.  

Para quem se dirige a ação rescisória? Presidente do tribunal. 

 

Esse pedido, como todo pedido deve ter atribuído um valor a esta causa. O valor da causa será o do pedido 

mediato, é o bem da vida, o que se pretende alcançar, o reflexo financeiro do Bem da vida.  O Imediato é a 

desconstituição da sentença.  

 

Sob o valor da causa indica um requisito da procedibilidade da ação rescisória?   

Depósito da multa. Um requisito específico. 5%. A prova da realização desse depósito já deve acompanhar a P.I. 

Razão desse depósito? Primeiramente é desestimular a propositura da ação rescisória. 

 

Qual o destino vai ser dado a esse depósito? 

Só será perdido em favor do réu, quando a ação for julgada unanimemente pelos julgadores contra o autor. 

 

A propositura dessa ação não suspende a eficácia da sentença rescindenda. Salvo, se for concedida antecipação 

de tutela para, desde logo, suspender os efeitos da sentença que se quer rescindir – art.489. 

 

Permite a ampla dilação probatória. A P.I deve vir instruída com todos os documentos essenciais, lembrando 

que ela dará origem a processo novo, assim todos os documentos relevantes devem ser anexados na P.I. 

Inclusive anexar a certidão de transito em julgado ou a certidão de objeto e pé. O importante é que se certifique 

o transito em julgado da sentença e o tempo que foi dado o trânsito em julgado. 

A P.I vai indicar as provar de que o autor quer produzir. 

 

Essa ação será julgada pelo Tribunal. Mas não pelo tribunal inteiro! o CPC remete ao Regimento Interno ou a Lei 

de organização judicial. Sempre será um órgão colegiado e em regra maior do que 5 integrantes. Uma vez, seja 

qual for o razão que o tribunal define como competente, uma vez ajuizada ação vai ser distribuída e atribuída a 

um de seus membros como o relator. 

 

O relator vai examinar a aptidão da P.I. ver se ela é apta a dar inicio ao desenvolvimento de um processo valido, 

inclusive verificando se foi recolhida a multa de 5%.  

Se ela se enquadrar em algum dos defeitos do art. 295, será indeferida e extinto a decisão rescisória. 

 

O recurso cabível é o interno, o regimental = será julgado pelo órgão colegiado que julgaria a ação rescisória. 



 

Mas se a P.I tiver vícios sanável (como a falta de deposito), o relator pode determinar o seu aditamento da P.I – 

prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da P.I. 

 

Depois o réu será citado! Citação postal. Os tribunais poderão citar pessoalmente ou por carta de ordem. Citado 

o réu o que ele pode fazer e quais as consequências? Primeiramente ele não pode fazer nada, será aplicado 

revelia? Não, pois a segurança jurídica que representa a coisa julgada é matéria de ordem publica. Se o reu não 

comparecer, assim como na homologação de sentença estrangeira, será nomeado um curador de ausentes. 

 

Na produção de provas, o relator pode optar por realizar essa produção ou expedir carta de ordem para que o 

juiz de 1° instância faça a coleta das provas. Art. 492 

 

O julgamento da ação será colegiado. Quando tiver os dois pedido, primeiro o rescidente e depois o próximo. 

 

Causar de pedir 

Estão relacionada ou com o atos das partes ou vícios processuais. 

Defeitos do juízo ou do juízo – o inciso I e metade do inciso II, trata dos vícios do juiz. 

Só será possível o cabimento dessa ação por esse motivo se a sentença transitada foi julgado pelo juiz que 

cometeu esse ilícito. 

 

 

 

DICAS FINAIS PARA A PROVA: 

- técnicas 

- 125 – incorporou as políticas pÚblicas.5 

- inc III e V 

- exame da formação do titulo do inciso IV do art, 47 

- convenção da arbitragem – art.3°, na forma de clausula compromissória (caráter preventivo) e compromisso 

arbitral (quando o litígio já se instaurou). 

- as duas tem caráter vinculando não permitindo a desistência por uma das partes, se uma se arrepende e 

propor ação ao judiciário, terá a extinção deste processo judicial. 

*parágrafo 2° do art 4 – única não vinculativa 

- incompleta ou vazia – não atende os elementos do art. 10. Apesar de vinculativa, precisa ser completada. 

Quando surgir o litígio e uma das partes quiser a arbitragem deve extrajudicialmente notificar a outra parte para 

complementação da clausula. Quem notificou pode promover a ação do art 7, desde que tenha a prova de que a 

notificação foi recebida. Esta ação é para cumprimento de ação de fazer! É uma sentença que substitua o ato 

que deveria ser praticado pelo outro e não foi (466, “b”) -> cumprimento de obrigação de fazer (ver quais são as 

obrigações de fazer)! Não esquecer isso. Ai depois da origem a um processo de conhecimento. Parecido com o 

sumaríssimo, mas é especial descrito na própria lei de A. objeto bem restrito em complementar a clausula e e 

obrigar a parte. A sentença, embora passível de ação de apelação (sem ser dotada de efeitos suspensivos), será 

dado inicial ao processo arbitral. 

 

-natureza jurídica de provimento jurisdicional.  



 

-a convenção é sempre vinculativa mesmo quando uma das partes entende que ela é invalida ou o contrato em 

que esta inserida a cláusula é invalido. Ainda precisa ser instaurado para o arbitro decidir -> competência-

competência, só o árbitro pode avaliar essa validade de cláusula ou não! Não podendo judicial manifestar antes 

do arbitro sobre esse assunto 

 

- quando a clausula for cheia, inicia-se pela provoca de uma das partes, embora se instaure apenas com a 

aceitação do arbitro. Essa aceitação pode se dar mesmo que a outra parte não compareça no processo, o 

processo prosseguirá normalmente (i) pois não tem nenhum impedimento. No processo arbitral não se aplica os 

efeitos da revelia, não sendo considerado verdadeiros os fatos alegados pelo autor, sendo esse obrigada a 

prová-los e o réu continua recebendo as intimações dos atos do processo. 

 

-o regulamente do árbitro esta do 13 ao 18. Aquele escolhido, aceitando a nomeação tem o dever de 

(i)revelação, (ii) pode ser rejeitado se impedido ou suspeito conforme hipóteses previstas no art. 34 e 35 do CPC. 

Tendo ele aceito, normalmente é resignada uma primeira audiência e que sempre será firmado o “termo de 

arbitragem” – tratado de aditamento, no qual será estabelecido todos os elementos do art 10 e 11 (opcionais), 

dando início ao processo. Ficará definido se as partes autorizarão o árbitro a julgar por equidade, se será 

institucional ou “ad hoc”. 

 

Apesar de toda liberdade, temos limitação – freio e contrapesos. A maior é a limitação a ordem publica! Não 

podendo ser feita nenhum escolhe que afronte-os (art. 2) 

 

Deve atender ao principio do devido processo legal, parágrafo 2° do art. 21. Delimitam o s jogo processual – 

imparcialidade do árbitro, dever de fundamentação de suas decisões,da igualdade das partes e da ampla defesa 

e contraditório. 

 

As partes pode livremente estabelecer de quem será responsável das custas e se autoriza ou não os árbitros 

aplicar a sucumbência. 

 

Lavrado o termo de arbitragem, se as parte tiverem alguma matéria preliminar alegar, deverá em primeiro 

momento alegá-las. Dentre as preliminares estão as exceções de impedimento e suspeição que mesmo 

acolhidos não levará a extinção do processo. As demais levarão sim! 

Se a parte tiver rejeitada sua arguição poderá depois mover a cão do art. 3 

 

O processo arbitral será de conhecimento, as partes não precisam se fazer representar por advogado, e os 

árbitros estarem dotados de poderes instrutórios plenos, equiparados aos poderes do juiz (art. 18), inclusivo de 

cautelar, atos constritivos (levar a testemunha a depor e etc). No entanto, os atos que envolvam o poder d e 

policial (constranger o ato) o arbitro conta com a cooperação dos poderes. (art.22) – principio que também 

pesquisamos – grande a efetividade dos atos no processo de conhecimento, o arbitro só não podendo executar 

sua própria sentença. 

Tem podes instrutórios, podendo deferir ou indeferir provas ou realizar aquele que ele entende por ser relevante. 

 



No arbitral assim como o no judicial deve estimular as parte para se comporem, se com sucesso, transacionar – 

titulo judicial. 

 

Sentença arbitral – deve atender exatamente aos meus requisitos da sentença estatal, ou seja art. 26 – mesmo 

requisitos do art. 458 do CPC. Também atendendo a exigência do inciso IX, 93. 

 

Partes devem ser intimadas do inteiro teor dessa sentença, assinadas por todos ou só pelo presidente. 

 

Prazos: art. 30 que reunindo os remédios do I, do art. 463 e 535 – pedido de esclarecimento, para que a parte 

apresente esse pedidos no caso de omissão, obscuridade ou ??? tem mais uma!!!! 

Se não cumprir – III do art 12 – notificação para entregar a sentença. Novamente as parte serão notificadas 

desse aditamento de sentença. Ai o juízo arbitral se resolve e pelo art. 31 se torna um titulo executivo judicial e 

se não cumprido espontaneamente será executado pelo judiciário. 

 

Titulo do inciso VI, do art. 475N: sentença estrangeira homologada. 

Para ter eficácia no Brasil deve ser objeto de ação de H de DSE, 482 e 483 – competência originária do STF. 

Essa ação só estende a eficácia das sentenças civis lato senso, seja estatal ou arbitrarias 

O estado Brasil só estende a eficácia de sentença que não sejam relevante para o Brasil  - art. 88 a 90 – só as 

prevista no 88 poderão ser homologadas, as diferente não podem ser. 

 

A fonte de direito material para a questão da eficácia da SE no Brasil estão no art. 12, 15 1 17 de alguma lei ai! 

 

Art. 34 a 40 

 

Para o legislador Brasil estrangeira é toda sentença proferida fora do Brasil pouco importando nacionalidade do 

arbitro idioma, partes.. 

Forma de citação por rogatória na estatal e admitida de qualquer forma desde que não proibida lei na arbitral. 

Todo procedimento de ação de H SE é objeto da resolução n 9 de 2005 do STJ. Regulamente inclusiva a 

competência para julgamento de sentença estrangeira, que será do presidente se o réu concorda com o pedido e 

do conselho de não concordar. 

Poderá ter o agravo – julgado pelo corte especial, depois deste irrecorrível. 

 

Ação impugnitativas autônomas 

Ações que podem desconstituir os titulo executivos judiciais. 

 

Três tipos de ação:  

(i)originários da autocomposição – transação – rescindido ou anulatório (inc II e V) 

(ii)anulação da sentença arbitral (muito cuidado! Cai!) conseqüência de acolhimento, prazo decadencial de 90 

dias, só serve para anular a sentença e determinar que novamente seja instaurado ou anula todo mas o litígio 

fica aberto para nova ação 

(iii)não peguei! 

 

 



Rescisória: nem falamos apenas competência, legitimidade, requisito específico – depósito, seu ajuizamento 

(comum para a três) dessa ação não impede execução da sentença (aquela que se quer reconstituir). 

 

Art. 847 a 895 (vai cai) 

487 – processamento de alguma ação ai. 

 

Vai cair ate? 

- comparar as ações; 

- valorizar as pesquisas em sala. 

 

 

 


