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RESUMO  

 

 

A Lei de Arbitragem (Lei nº9.307/1996) trouxe importantes inovações ao instituto, o que 

impulsionou sua utilização como forma de resolução de controvérsias. Antes do advento 

desse diploma, somente o compromisso arbitral teria o condão de instituir o juízo arbitral. 

O presente trabalho analisa a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, espécies 

da convenção de arbitragem, forma pela qual as partes exercem a sua opção de solucionar 

suas divergências perante a jurisdição arbitral. Será analisada a arbitrabilidade do litígio de 

modo a constatar a possibilidade ou não de se firmar convenção de arbitragem em alguns 

ramos do direito. O estudo aborda, também, a transmissão, a extensão e extinção da 

convenção de arbitragem.   
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ABSTRACT  

 

 

The Arbitration Law (Law no. 9,307/96) has promoted important innovations to the 

Institute, which has impelled its use for the solution of controversies. Prior to such a 

diploma, only arbitral commitments would set the arbitral tribunal. This manuscript reports 

on the analysis of the arbitration clause and the arbitral commitment, i.e., species of the 

arbitral agreement, through which parties solve their disputes according to the arbitral 

jurisdiction. The arbitrability of the litigation will be analyzed, so that a possible arbitration 

agreement can be established in some branches of Law. The manuscript also addresses the 

transmission, extension and extinction of the arbitration agreement. 
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1  INTRODUÇÃO   

 

O presente estudo tem como escopo analisar a convenção de arbitragem de acordo 

com os avanços que a Lei de Arbitragem trouxe ao instituto, sem prejuízo de nos referirmos 

pontualmente a outros institutos ou ordenamentos jurídicos sempre que isso se mostrar 

pertinente. 

Para tanto, iniciamos nossa trajetória conferindo um olhar para o passado, de modo a 

estudar a história da arbitragem, seu tratamento legal e utilização em nosso território.  

O estudo dos princípios fundamentais se mostra relevante para o presente trabalho, 

pois a partir deles seguiremos para interpretar a convenção de arbitragem, especialmente 

quando esta se encontra acometida de algum defeito. 

Um capítulo foi inteiramente dedicado ao estudo da convenção de arbitragem, 

analisando separadamente cada uma de sua espécie, a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral. Serão apontadas também as distinções quanto à extensão e o momento 

da celebração. No mesmo capítulo, trataremos dos efeitos positivo e negativo da convenção 

de arbitragem. 

Em seguida, será analisada a arbitrabilidade do litígio como pressuposto necessário 

para que se possa estabelecer a pertinência e os requisitos da convenção de arbitragem em 

diversas situações, tais como nos contatos de adesão, nas relações de consumo, nos dissídios 

individuais do trabalho, na recuperação judicial de empresas e falência, nos contratos 

firmados com a Administração Pública e no direito societário. 

Por fim, investigaremos a transmissão, a extensão e a extinção da convenção de 

arbitragem. 

Esses são, pois, os propósitos do presente estudo. 
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2  NOÇÕES GERAIS 

 

2.1  História da arbitragem 

 

A evolução histórica dos institutos jurídicos é de fundamental importância para sua 

exata compreensão, nada obstante a arbitragem no contexto social contemporâneo seja tratada 

de forma distinta da concedida nos seus primórdios. Contudo, em decorrência da limitação e 

objeto do presente trabalho, a noção histórica da arbitragem será abordada de forma 

perfunctória
1
. 

Carlos Alberto Carmona
2
 relata que a arbitragem já era conhecida e praticada na 

Antiguidade, cerca de 3.000 a.C., tanto para solução de controvérsias no âmbito interno como 

para solução de controvérsias entre cidades-estados da Babilônia
3
. Segundo José Cretella 

Neto
4
, a primeira arbitragem teria ocorrido em 740 a.C, entre Messênia e Esparta.  

Narram os que se ocuparam do tema que o tratado mais antigo contendo 

expressamente cláusula compromissória arbitral foi firmado entre Atenas e Esparta, em 445 

a.C
5
. 

Em todos os povos, portanto, a resolução dos litígios pela via arbitral precede à 

resolução através do Estado-juiz
6
, o que denota desde logo que a arbitragem tem uma longa 

história e se encontra intimamente ligada ao processo civilizatório da humanidade. 

José Cretella Neto
7
, discorrendo sobre o desenvolvimento da arbitragem, adverte: 

 

Para entender a evolução do conceito da arbitragem através da História é preciso 

lembrar que, nos primórdios da história humana inexistia o conceito de ‘Estado’, 

sendo o poder concentrado nas mãos do monarca e de classes de nobres, sacerdotes 

e funcionários encarregados da administração do reino. Tampouco existia uma 

                                                           
1 Para uma análise mais detida sobre o tema, remetemos o leitor para as obras de CRETELLA NETO, José. Curso de 

arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004; BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 

2010; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. SOARES, 

Guido Fernando Silva. Arbitragem internacional (introdução histórica). In: (Coord.) FRANÇA, Rubens Limongi. 

Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, 1978. 
2 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.38.  
3 No mesmo sentido, confira-se: SOARES, Guido Fernando Silva. Arbitragem internacional (introdução histórica). In: 

(Coord.) FRANÇA, Rubens Limongi. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, 1978, p.375. “Na base de especulação 

sobre as possíveis soluções de contendas entre Egito, Kheta, Assíria e Babilônia supõe-se que a mediação fosse empregada, 

citando-se, mesmo, um caso de arbitragem entre cidades-Estados da Babilônia, cerca do ano 3000 a.C.”   
4 CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.6. 
5 Nesse sentido: MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem através dos tempos. Obstáculos e preconceitos à sua 

implementação no Brasil. In: GARCEZ, José Maria; PUCCI, Adriana Noemi. Arbitragem na era da globalização. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, p.35; CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.7; 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.38-39; SOARES, 

Guido Fernando Silva. Arbitragem internacional (introdução histórica). In: (Coord.) FRANÇA, Rubens Limongi. 

Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, 1978, p.376. 
6 Confira-se, por todos: BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.21; 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. t.XXVI São Paulo: RT, 2012, p.480; MARTINS, 

Pedro A. Batista. Arbitragem através dos tempos. Obstáculos e preconceitos à sua implementação no Brasil. In: GARCEZ, 

José Maria; PUCCI, Adriana Noemi. Arbitragem na era da globalização. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.35. 
7 CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.5. 
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autoridade julgadora independente e leis gerais, abstratas e impessoais, aplicáveis a 

todos os súditos. 

  

Ultrapassada a fase primitiva da autotutela e da vingança privada, passou-se à fase da 

autocomposição. Nela, as partes buscavam por si próprias resolverem seus conflitos. Não 

havia, todavia, mecanismos coercitivos capazes de fazer cumprir o acordado, o que gerava o 

retorno à autotutela, agora para fazer cumprir o avençado
8
. 

Em dado momento, o poder central avocou para si o ius punitionis, mas a solução dos 

litígios, baseada em conveniências do momento, gerava desconfiança nos indivíduos
9
.  

 A insatisfação com as decisões do poder central levou os indivíduos a nomearem 

árbitros para a solução de suas pendengas, pessoas que gozavam de confiança e respeito das 

partes. Aos poucos, os indivíduos encontraram no terceiro imparcial a melhor forma para 

acomodar os conflitos de interesses.  

Mesmo com o aperfeiçoamento do julgamento pelos membros do poder judicante, a 

arbitragem como forma de solução das controvérsias nas relações entre os particulares 

coexistiu com o processo judicial até o século II a.C (dominação romana), assentando-se em 

base contratual, através de compromisso arbitral ou cláusula compromissória. Tratava-se de 

ato com natureza de pacificação, mas também aqui não havia mecanismos para compelir o 

cumprimento da decisão arbitral
10

. 

Conforme explica Sérgio Bermudes
11

, o processo romano se desenvolveu em três 

fases: legis actiones (ações da lei), per formulas (período formulário) e cognitio 

extraordinária (período extraordinário). 

No período primitivo, que vai da fundação de Roma até 149 a.C., as partes somente 

manejavam as legis actiones. O procedimento se desenvolvia em duas fases: iniciava perante 

o magistrado, que concedia a ação e fixava o objeto da lide e, após essa etapa, passava ao 

árbitro, a quem competia a coleta das provas e a prolação da sentença. 

Em razão das novas e complexas relações para a época, a legis actiones deu lugar a 

fórmulas. Semelhante à primeira fase, o magistrado examinava a pretensão do autor, ouvia o 

réu e, ao conceder a ação, entregava ao autor uma fórmula escrita, lhe encaminhando ao 

árbitro. 

                                                           
8 CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.6. 
9 CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.6. 
10 SOARES, Guido Fernando Silva. Arbitragem internacional (introdução histórica). In: (Coord.) FRANÇA, Rubens 

Limongi. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, 1978, p.376-378. 
11 BERMUDES, Sérgio. Iniciação ao Estudo do Direito Processual Civil, Rio, 1973, nº7, p. 28 apud THEODORO JUNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.11. 



13 

 

 

 

A última fase é a da cognitio extraordinária, que perdurou de 200 a 565 d.C.. Aqui a 

função jurisdicional passou a ser exclusiva do Estado, desaparecendo a figura do árbitro 

privado. 

Justiniano introduziu modificações na arbitragem, tornando vinculante a decisão 

proferida pelo árbitro, acaso as partes jurassem conformar-se com tal decisão e o árbitro 

igualmente jurado cumprisse seu mister. O julgado proferido pelo árbitro instituía uma actio 

in factum, para compelir a parte recalcitrante ao cumprimento da decisão arbitral; era vedado 

ao juiz analisar a matéria de fundo
12

. 

Com a invasão do Império Romano pelos bárbaros (também conhecidos como 

germânicos), a arbitragem foi revigorada, na medida em que os nativos preferiam solucionar 

suas contendas segundo suas próprias leis e costumes a se submeterem ao direito dos 

invasores
13

. Soma-se a isso o fato de que os bárbaros possuíam noções jurídicas rudimentares 

em comparação aos romanos
14

.  

Surge, na Idade Média, uma nova modalidade de arbitragem, a arbitragem comercial. 

Nas feiras de comércio funcionavam tribunais arbitrais, meios expeditos de solução das 

controvérsias entre os comerciantes, que baseavam o julgamento de acordo com a equidade e 

os usos e costumes, motivo pelo qual a solução arbitral era preterida ao julgamento pelos 

tribunais, constituindo-se, portanto, num meio de solução pacífica de litígios mais 

consentânea com a dinâmica do comércio
15

. 

Ao tempo da Revolução Francesa, que marca o surgimento do Estado Moderno, a 

arbitragem foi tida como instrumento para contrabalancear os abusos praticados pela justiça 

dos reis.  

No entanto, os revolucionários instituíram a arbitragem obrigatória, contrariando a 

própria natureza facultativa do instituto, o que fez com que esta substituísse o juízo estatal. 

Não tardou e a arbitragem obrigatória foi abolida pela lei sobre arbitragem voluntária e o 

Código de Processo Civil francês, limitando sua aplicação e impondo severas formalidades, o 

                                                           
12 SOARES, Guido Fernando Silva. Arbitragem internacional (introdução histórica). In: (Coord.) FRANÇA, Rubens 

Limongi. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, 1978, p.379; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo 

civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.42.   
13 Nesse sentido lecionam CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.7-8; 

MARTINS, Pedro A. Batista, Arbitragem através dos tempos. Obstáculos e preconceitos à sua implementação no Brasil, 

p.35. In: GARCEZ, José Maria; PUCCI, Adriana Noemi. Arbitragem na era da globalização; CARMONA, Carlos Alberto. 

Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.42. 
14 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.12. 
15 SOARES, Guido Fernando Silva. Arbitragem internacional (introdução histórica). In: (Coord.) FRANÇA, Rubens 

Limongi. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo, 1978, p.380. 
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que culminou paulatinamente em desestímulo na sua utilização como forma de solução de 

litígios
16

. 

No século XX ressurge o interesse pela arbitragem, valendo ressaltar o impulso 

concedido pelas regras de arbitragem e os modelos elaborados pela UNCITRAL, que 

contribuíram sobremaneira para a consolidação e o desenvolvimento da arbitragem. 

A progressiva abertura de fronteiras comerciais e o aumento do comércio 

internacional incrementaram a utilização da arbitragem como forma de resolução de litígios. 

Hodiernamente, ela está generalizada a uma grande parcela dos contratos internacionais.  

 

2.2  Arbitragem no Brasil 

 

No período Brasil-Colônia o sistema jurídico que vigorou foi o mesmo vigente em 

Portugal. Inicialmente tivemos as Ordenações Reais compostas pelas Ordenações Afonsinas 

(1446), em seguida, as Ordenações Manuelinas (1520) e, por último, fruto da união das 

Ordenações Manuelinas com as leis extravagantes em vigência, as Ordenações Filipinas 

(1603). 

Em decorrência disso, embora não seja objeto de estudo específico desse tópico, 

trataremos em breves pinceladas do desenvolvimento da arbitragem em Portugal, com o 

propósito de contextualizar os primeiros vestígios da arbitragem.  

Manoel Pereira Barrocas
17

 narra que o século XII não deixou vestígios claros da 

arbitragem, mas, no século XIII, ela já apareceu mais claramente na perspectiva do poder 

central, gozando as partes de ampla liberdade para submeterem seus conflitos aos árbitros. A 

opção pela arbitragem era respeitada pelos tribunais ordinários, que se abstinham de apreciar 

o litígio.            

Posteriormente, afirma o autor
18

, as Ordenações Afonsinas reproduziram com 

pequenas modificações o regime da arbitragem, merecendo destaque a distinção 

terminológica entre juízes árbitros ou alvidros (julgamento ex jure) e os alvidradores 

(julgamento pela equidade). Em seguida, as Ordenações Manuelinas acompanharam a linha 

das Ordenações Afonsinas, mas com redução da autonomia da arbitragem. Dentre as 

principais alterações houve a revogação do direito de as partes renunciarem ao recurso para 

os tribunais ordinários e a possibilidade de se repetir no tribunal a produção da prova 

                                                           
16 Nesse sentido lecionam CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.10-11; 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.45. 
17 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.52-54. 
18 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.54-55. 
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testemunhal, caso houvesse dúvidas acerca do modo como fora prestado o depoimento 

perante os árbitros. Por fim, as Ordenações Filipinas, que seguiram o mesmo regime das 

Ordenações Manuelinas.  

As Ordenações Filipinas regularam a arbitragem no título XVI do livro III, 

denominado Dos juízes árbitros. Segundo o primeiro dispositivo, mesmo se as partes 

estipularem no compromisso que contra a decisão do árbitro não haverá recurso, tal 

disposição em nada valerá. Contudo, caso a parte vencida opte por interpor recurso, 

contrariando ao estipulado, arcará com a pena fixada no compromisso. 

Justifica-se a cautela em conceder direito ao recurso da decisão arbitral, na medida em 

que o laudo não estava sujeito à homologação pelo juízo estatal. 

O texto filipino, no título XVII, distinguiu entre juízes árbitros e os arbitradores. Os 

primeiros conhecem dos fatos e do direito à semelhança dos juízes ordinários, enquanto os 

segundos apenas avaliam ou estimam as coisas. 

 Mesmo após a proclamação da independência, as Ordenações Filipinas 

permaneceram vigorando no Brasil até a Constituição Política do Império do Brasil de 1824, 

primeira Constituição brasileira, alterando parcialmente no artigo 160
19

 a sistemática então 

vigente no tocante à arbitragem, revigorando a autonomia das partes para renunciar ao 

recurso, caso convencionado pelas mesmas. 

Mencionado dispositivo consta no capítulo único – Dos Juízes, e Tribunais de Justiça 

(Título 6 – Do Poder Judicial), o que demonstra o nítido caráter jurisdicional da arbitragem, 

com equivalência entre a sentença proferida pelos árbitros e juízes de direito
20

. 

Em 25 de junho de 1850 foi promulgado o Código Comercial (Lei nº556/1850), que 

instituiu a arbitragem obrigatória para determinados litígios. Dessa forma, as questões que 

resultassem de contratos de locação mercantil
21

, que envolvessem matéria societária em 

geral
22

, liquidação de sociedades
23

, ou em caso de naufrágios
24

, avarias
25

 e quebras
26

, 

deveriam ser solucionadas por arbitragem, independentemente da vontade das partes. 

                                                           
19 Constituição Política do Império do Brasil de 1824, artigo 160: “Nas cíveis (sic), e nas penaes (sic) civilmente intentadas, 

poderão as Partes nomear Juizes Arbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as 

mesmas Partes”. 
20 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.46: 

“Dava-se com isso a jurisdicionalização da arbitragem, fazendo equivaler a sentença arbitral àquela do juiz togado”.  
21 Artigo 245 – Todas as questões que resultarem de contratos de locação mercantil serão decididas em juízo arbitral. 
22 Artigo 294 – Todas as questões sociais que se suscitarem entre sócios durante a existência da sociedade ou companhia, sua 

liquidação ou partilha, serão decididas em juízo arbitral. 
23 Artigo 348 – Acabada a liquidação, e proposta a forma de divisão e partilha, e aprovada uma e outra pelos sócios 

liquidados, cessa toda e qualquer reclamação da parte destes, entre si reciprocamente e contra os liquidantes. O sócio que 

não aprovar a liquidação ou a partilha é obrigado a reclamar dentro de 10 (dez) dias depois desta lhe ser comunicada; pena 

de não poder mais ser admitido a reclamar, e de se julgar por boa a mesma liquidação e partilha. A reclamação que for 

apresentada em tempo, não se acordando sobre ela os interessados, será decidida por árbitros, dentro de outros 10 (dez) dias 

úteis; os quais o juiz de direito do comércio poderá prorrogar por mais 10 (dez) dias improrrogáveis. 
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Humberto Theodoro Júnior
27

 relata que, após a promulgação do Código Comercial, 

foi editado o primeiro Código Processual nacional, o Regulamento nº737, de 25 de novembro 

de 1850. Referido diploma regulou a “ordem do juízo no processo comercial”, ocupando-se 

do juízo arbitral no Capítulo I do Título VII, artigos 411 a 465.   

Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 411 do Regulamento nº737, a arbitragem 

é voluntária quando instituída por compromisso das partes e necessária nos casos dos artigos 

245, 294, 348, 739, 783 e 846 do Código Comercial. 

A Lei nº1.350/1866
28

 derrogou o artigo 20 do Código Comercial, estabelecendo a 

voluntariedade da arbitragem, autorizando, também, o julgamento por equidade. 

   Sobreveio, então, o Decreto nº3.900, de 26 de junho de 1867, regulamentando o 

juízo arbitral comercial, derrogando novamente o juízo arbitral
29

 necessário e tratando com 

melhor técnica o instituto em comparação com o Regulamento nº737. 

Jacob Dolinger e Carmen Tibúrcio
30

 registram que o Decreto nº3.900/67 foi o 

responsável pelo total esvaziamento dos efeitos da cláusula compromissória do Direito 

brasileiro, firmando a tradição do compromisso como o único instrumento hábil à instauração 

da arbitragem. No mesmo sentido, Pedro Martins
31

 leciona que esse dispositivo arraigou na 

cultura jurídica nacional que a cláusula compromissória constitui-se em mero pacto de 

“contrahendo” ou “compromittendo” sem eficácia ou força legal.  

Assim, a solução do litígio através da arbitragem, nesse momento, dependia de 

compromisso das partes, que poderia ser celebrado por aqueles que pudessem transigir
32

, na 

                                                                                                                                                                                     
24 Artigo 739 –  As questões que se moverem sobre o pagamento de salvados, serão decididas por árbitros no lugar do 

distrito onde tiver acontecido o naufrágio. 
25 Artigo 783 – A regulação, repartição ou rateio das avarias grossas serão feitos por árbitros, nomeados por ambas as partes, 

as instâncias do capitão. 
26 Artigo 846 – Na segunda reunião dos credores, apresentados os pareceres da Comissão e Curador fiscal, e não se 

oferecendo dúvida sobre a admissão dos créditos constantes da lista, e havidos por verificados para o fim tão somente de 

habilitar o credor para poder votar e ser votado, o Juiz comissário proporá à deliberação da reunião o projeto de concordata, 

se o falido o tiver apresentado. Porém, se houver contestação sobre algum crédito, e não podendo o Juiz comissário conciliar 

as partes, se louvarão estas no mesmo ato em dois Juízes árbitros; os quais remeterão ao mesmo Juiz o seu parecer, dentro de 

cinco dias. Se os dois árbitros se não conformarem, o Juiz comissário dará vencimento com o seu voto àquela parte que lhe 

parecer, para o fim sobredito somente, e desta decisão arbitral não haverá recurso algum. 
27 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.14. 
28 Artigo 1º – Fica derogado o Juizo Arbitral necessario, estabelecido pelo artigo vinte titulo unico do Codigo Commercial. 

§1º O Juizo Arbitral será sempre voluntario mediante o compromisso das partes. §2º Podem as partes autorizar os seus 

arbitros para julgarem por equidade independentemente das regras e fórmas de direito. (sic) 
29 Artigo 1º – Fica derogado o Juizo Arbitral necessario estabelecido pelo artigo 20 titulo unico do Codigo Commercial. (sic) 
30 DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, Carmen. Direito internacional privado: arbitragem comercial internacional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, p.21. 

31 MARTINS, Pedro Antônio Batista. Anotações sobre a arbitragem no Brasil e o projeto de Lei do Senado nº78/92. Revista 

de Processo, v.77, p.25, jan.1995; MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem através dos tempos. Obstáculos e preconceitos 

à sua implementação no Brasil. In: GARCEZ, José Maria; PUCCI, Adriana Noemi. Arbitragem na era da globalização. 

Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.47. 
32 Artigo 4º – Podem fazer compromisso todos os que podem transigir. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art245
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art245
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art294
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art348
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art739
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art783
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM556.htm#art846


17 

 

 

 

forma judicial ou extrajudicialmente
33

. Referido diploma legal possibilitou, também, que as 

partes ajustassem no compromisso o julgamento por equidade
34

. 

Já sob a forma republicana de governo, a Constituição de 1891 estabeleceu a 

dicotomia legislativa sobre as normas processuais entre a justiça federal e estadual. Foram 

elaborados o direito processual da União e os vários Códigos estaduais de processo civil. A 

arbitragem passou, então, a receber tratamento diversificado em cada Estado
35

. 

No estado de São Paulo, o Código de Processo Civil e Comercial, promulgado pela 

Lei nº2.421, de 14 de janeiro de 1930, disciplinou a arbitragem no Livro VIII (Do juízo 

arbitral), exigindo a homologação da sentença arbitral para torná-la exequível
36

. 

A Constituição de 1934 acabou com a repartição de competência em matéria 

processual, atribuindo competência exclusiva à União, referindo-se à arbitragem comercial 

entre os objetos da legislação federal
37

. 

Promulgado o Código Civil brasileiro através da Lei nº3.071, de 1º de janeiro de 

1916, o compromisso arbitral fora tratado nos artigos 1.037 a 1.048, valendo notar que o 

compromisso poderia ser celebrado por aqueles capazes de contratar
38

, a natureza 

jurisdicional da arbitragem
39

 e a necessidade de homologação da sentença arbitral
40

 para sua 

execução. Nada dispôs tal diploma legal acerca da cláusula compromissória. 

No Código de Processo Civil de 1939, o juízo arbitral foi tratado nos artigos 1.031 a 

1.046. O compromisso não foi disciplinado, tampouco a cláusula compromissória. 

Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, o juízo arbitral foi tratado nos 

artigos 1.072 a 1.102, que pouco modificou a disciplina da arbitragem e também não tratou 

da cláusula compromissória. 

A Lei dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº9.099/95), editada sob o comando 

Constitucional do artigo 98, I, admitiu a arbitragem nos artigos 24 a 26
41

, inclusive com 

                                                           
33Artigo 5º – O compromisso ou é judicial ou extrajudicial. 
34Artigo 10 – Além dos requisitos essenciaes do artigo 8º podem as partes acrescentar no compromisso as seguintes 

declarações: [...] §4º Autorisação para os arbitros julgarem por equidade, independentemente das regras e firmas do direito. 

(sic) 
35 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.48: 

“A arbitragem, no período de vigência dos códigos estaduais, recebeu tratamento diversificado em cada Estado, [...]”. 
36Artigo 1149 – Só depois de homologada será exequivel a sentença arbitral. (sic). 
37Artigo 5º – Compete privativamente à União: XIX – legislar sobre:  a) direito penal, comercial, civil, aéreo e processual, 

registros públicos e juntas comerciais; [...]; c) normas fundamentais do direito rural, do regime penitenciário, da arbitragem 

comercial, da assistência social, da assistência judiciária e das estatísticas de interesse coletivo;  
38Artigo 1.037 – As pessoas capazes de contratar poderão, em qualquer tempo, louvar-se, mediante compromisso escrito, em 

árbitros, que lhes resolvam as pendências judiciais, ou extrajudiciais. 
39Artigo 1.041 – Os árbitros são juizes de facto e direito, não sendo sujeito ou seu julgamento a alçada, ou recurso, exceto se 

o contrário convencionarem as partes. (sic) 
40Artigo 1.045. – A sentença arbitral só se executará, depois de homologada, salvo se for proferida por juiz de primeira ou 

segunda instância, como árbitro nomeado pelas partes. 
41Artigo 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta 

Lei. §1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro 
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julgamento por equidade, mas o laudo arbitral ainda se sujeita à homologação judicial para 

produzir seus efeitos.  

Modificação radical na disciplina da arbitragem ocorreu quando da promulgação da 

Lei nº9.307/1996, que sistematizou a arbitragem no Brasil, prevendo normas tanto de direito 

material como procedimental, distanciando-se positivamente das disposições legais que a 

precederam. 

Dentre as inovações, como a desnecessidade de homologação do laudo arbitral para 

produção de seus efeitos, a que mais interessa ao presente estudo é a atribuição de força 

obrigatória à cláusula compromissória, na medida em que antes da Lei nº9.307/96 não se 

permitia a instauração do juízo arbitral sem o compromisso arbitral
42

.  

No entanto, a nova legislação ainda foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade 

antes de semear seus frutos, o que será melhor detalhado no próximo tópico. 

No Código Civil de 2002, o compromisso arbitral foi tratado nos artigos 851 e 852 e a 

cláusula compromissória no artigo 853, embora o capítulo XX seja denominado apenas “Do 

compromisso”. Todavia, os dispositivos nada acrescentam às disposições da Lei nº9.307/96.   

Após a promulgação da Lei de Arbitragem, esse meio alternativo de solução de 

controvérsias ganhou o necessário impulso e começou a ser admitido como forma de 

resolução de litígio em legislações específicas, valendo ressaltar a Lei de Concessões (Lei 

nº8.987/95
43

), a Lei de Parceria Público-Privada (Lei nº1.1079/2004), o Regulamento do 

Novo Mercado
44

, o Regulamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias
45

 e o recente Decreto 

                                                                                                                                                                                     
pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução. 

§2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. Artigo 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do 

Juiz, na forma dos artigos 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por eqüidade. Artigo 26. Ao término da instrução, ou nos cinco 

dias subseqüentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. 
42 Nesse sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.04: 

“A cláusula arbitral ou cláusula compromissória – dispositivo contratual em que as partes preveem que resolverão eventuais 

disputas surgidas em determinado negócio jurídico por meio da arbitragem – foi totalmente desprestigiada no direito interno 

brasileiro até o advento da Lei nº9.307/96, de tal sorte que o Código de Processo Civil não permitia a instauração do juízo 

arbitral a não ser na presença do compromisso arbitral, único instrumento a autorizar a exceção de que tratava o artigo 301, 

IX, do Estatuto de Processo, em sua versão original.”  
43 Artigo 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas 

decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos 

da Lei nº9.307, de 23 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei nº11.196, de 2005) 
44 13.1 Arbitragem. A BM&FBOVESPA, a Companhia, o Acionista Controlador, os demais acionistas da Companhia, os 

Administradores e os membros do conselho fiscal da Companhia comprometem-se a resolver toda e qualquer disputa ou 

controvérsia relacionada com ou oriunda deste Regulamento de Listagem, do Contrato de Participação no Novo Mercado, do 

Regulamento de Sanções, das Cláusulas Compromissórias, em especial, quanto à sua aplicação, validade, eficácia, 

interpretação, violação e seus efeitos, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, nos termos do 

seu Regulamento de Arbitragem. Íntegra do regulamento. Disponível em: http://bmfbovespa.com.br/pt-

br/servicos/download/Regulamento-de-Listagem-do-Novo-Mercado.pdf. Acesso em: 15 set.2015. 
45 Artigo 4º – A Bolsa tem por objeto social: [...] (x) facilitar soluções de conflito, através da Câmara Arbitral, de pendências 

que ocorrerem entre seus Associados, entre estes e seus clientes ou entre os clientes. Íntegra do regulamento disponível em: 

https://www.bbmnet.com.br/pages/portal/bbmnet/arquivos/documentos/Estatutos_sociais_BBM.pdf.Acesso em: 15 set.2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art120
http://bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/download/Regulamento-de-Listagem-do-Novo-Mercado.pdf
http://bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/download/Regulamento-de-Listagem-do-Novo-Mercado.pdf
https://www.bbmnet.com.br/pages/portal/bbmnet/arquivos/documentos/Estatutos_sociais_BBM.pdf.Acesso
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Portuário que regulamentou o §1º do artigo 62 da Lei nº12.815, de 5 de junho de 2013 

(Decreto nº8.465/2015
46

).   

O novo Código de Processo Civil
47

, recentemente promulgado, tratou da arbitragem 

em diversos dispositivos, razão pela qual abordaremos brevemente as principais inovações do 

instituto. 

Já no artigo 3º
48

 da nova legislação processual restou assentado que a arbitragem e os 

meios alternativos de resolução de conflitos são plenamente compatíveis com o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição e devem ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público. 

O inciso IV do artigo 189
49

 impõe o segredo de justiça aos processos que versem 

sobre arbitragem e o cumprimento da carta arbitral, desde que comprovada a 

confidencialidade estipulada na arbitragem. 

A cooperação entre a jurisdição estatal e arbitral, imprescindível ao desenvolvimento 

da arbitragem, foi expressamente tratada pelo inciso IV do artigo 237
50

, que criou a carta 

arbitral de modo a disciplinar a comunicação entre juízes e árbitros, a qual deverá conter os 

documentos elencados no §3º do artigo 260
51

 e preencher os requisitos, no que couber, dos 

incisos I a III do dispositivo. 

     O artigo 1.061
52

 altera a Lei de Arbitragem para adequá-la à sistemática processual 

de modo a permitir que a decretação da nulidade da sentença arbitral seja arguida em sede de 

                                                           
46 Artigo 1º  Este Decreto dispõe sobre as normas para a realização de arbitragem para dirimir litígios que envolvam a União 

ou as entidades da administração pública federal indireta e as concessionárias, arrendatárias, autorizatárias ou os operadores 

portuários em relação ao inadimplemento no recolhimento de tarifas portuárias ou outras obrigações financeiras perante a 

administração do porto e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq, conforme o disposto no §1º do artigo 62 

da Lei nº12.815, de 5 de junho de 2013. 
47 Lei nº13.105, de 16 de março de 2015.  
48 Artigo 3º – Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. §1º É permitida a arbitragem, na forma 

da lei. §2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. §3ºA conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 
49 Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: [...] IV – que versem 

sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja 

comprovada perante o juízo.  
50 Artigo 237. Será expedida carta: [...] IV – arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o 

cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo 

arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. 
51 Artigo 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: I – a indicação dos juízes de origem e de 

cumprimento do ato; II – o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; 

III – a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; IV – o encerramento com a assinatura do juiz. [...] §3º A carta 

arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com 

as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. 
52 Artigo 1.061. O §3º do artigo 33 da Lei nº9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), passa a vigorar com a 

seguinte redação: “Artigo 33 [...] §3º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na 

impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos artigos 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver 

execução judicial.”  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm#art62§1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm#art62§1
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impugnação ao cumprimento de sentença e não em embargos à execução como a literalidade 

do dispositivo em vigência sugere. 

A Lei nº9.307/96 também foi recentemente alterada pela Lei nº13.129/2015, valendo 

mencionar nesta pesquisa as principais alterações propostas. 

Primeiro ponto a ser destacado é a inclusão da possibilidade da Administração Pública 

valer-se da arbitragem nas hipóteses em que a lide envolver conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis
53

. A autoridade ou órgão competente da Administração Pública 

direta competente para celebrar convenção de arbitragem é a mesma para realizar acordos ou 

transações. 

Foi acrescentado o §1º ao artigo 19
54

, estabelecendo uma regra para contagem do 

prazo de interrupção da prescrição pela arbitragem, qual seja: a instituição da arbitragem 

interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento de sua instauração, ainda que 

extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. 

A alteração também positivou a possibilidade de sentenças parciais
55

, o que há muito 

já vinha sendo aceito pela doutrina e pelas Câmaras, sobretudo as internacionais. Com isso, 

foi necessário revogar o inciso V do artigo 32, tendo em vista que este declarava nula a 

sentença arbitral que não decidia o todo submetido à arbitragem. Assim, passou a ser válida a 

sentença que decidir apenas alguns pontos controvertidos da lide. 

Quanto à nulidade, também foi alterada a redação do artigo 32
56

, I, substituindo o 

termo compromisso por convenção de arbitragem, visando corrigir a impropriedade da antiga 

redação que não contemplava a cláusula arbitral. O gênero convenção de arbitragem, inserido 

no diploma legal, abarca tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral. 

Incorporando o entendimento da doutrina e da jurisprudência, a alteração da Lei de 

Arbitragem também disciplinou as tutelas cautelares e de urgência
57

. Antes de se iniciar o 

                                                           
53 Artigo 1º – As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. §1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis §2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a 

celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações 
54 Artigo 19 – Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se 

forem vários. [...] §2º A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento de sua 

instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição.  
55 Artigo 23 – A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo 

para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. §1º Os 

árbitros poderão proferir sentenças parciais.  
56 Artigo 32 – É nula a sentença arbitral se: I – for nula a convenção de arbitragem 
57Artigo 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida 

cautelar ou de urgência. Parágrafo único.  Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não 

requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. Artigo 

22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida 

pelo Poder Judiciário. Parágrafo único.  Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida 

diretamente aos árbitros.  
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processo arbitral, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário visando à concessão de 

medidas cautelares e de urgência, devendo, contudo, requerer a instituição do procedimento 

arbitral em até 30 dias, sob pena de ser cessada a eficácia da medida. Após a instituição da 

arbitragem, o tribunal arbitral tem o poder de manter, modificar ou revogar a medida cautelar 

ou de urgência concedida pelo juiz estatal.  

Tal como disposto no novo Código de Processo Civil, a alteração da Lei de 

Arbitragem instituiu a Carta Arbitral
58

, instrumento de comunicação entre o árbitro e o órgão 

jurisdicional.  

Por fim, destaca-se a alteração promovida no artigo 136 da Lei n°6.404/76
59

 (Lei das 

Sociedades Anônimas), permitindo que o procedimento arbitral seja utilizado em conflitos 

societários, desde que respeitado o quórum qualificado, obrigando, de um lado, a todos os 

acionistas e, de outro, com algumas ressalvas, assegurando ao dissidente o direito de retirar-

se da companhia. 

 

2.3  A constitucionalidade da Lei de Arbitragem 

 

Muitos preconceitos e desconfianças quanto à utilização da arbitragem como forma de 

solucionar controvérsias começaram a ruir quando do controle difuso de constitucionalidade 

realizado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal
60

 no Agravo Regimental em Sentença 

Estrangeira nº5.206-7. 

A arbitragem que originou o pedido de homologação de laudo arbitral teve sua sede 

na Espanha, e como partes uma empresa com sede Suíça e outra, no Brasil. A sentença 

arbitral não havia sido homologada pelo Judiciário da Espanha porque a lei espanhola não 

previa esta exigência.  

                                                           
58 Artigo 22-C. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique 

ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro. Parágrafo único. No 

cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na 

arbitragem.       
59 Artigo 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no estatuto social, observado o quorum do artigo 136, 

obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do 

valor de suas ações, nos termos do artigo 45. §1º A convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias, contado da publicação da ata da assembleia geral que a aprovou. §2º O direito de retirada previsto no caput não será 

aplicável: I – caso a inclusão da convenção de arbitragem no estatuto social represente condição para que os valores 

mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de 

mercado de balcão organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% (vinte e cinco por cento) das ações de cada 

espécie ou classe; II – caso a inclusão da convenção de arbitragem seja efetuada no estatuto social de companhia aberta cujas 

ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado, nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso II do artigo 137 desta 

Lei. 
60 À época do pedido de homologação da sentença estrangeira a competência para tal ato era do Supremo Tribunal Federal, o 

que foi alterado pela EC/45, que transferiu a competência para o Superior Tribunal de Justiça. 
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Curioso notar que a empresa brasileira, ao tomar conhecimento da ação, não se opôs 

ao pedido de homologação. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sepúlveda Pertence, indeferiu o 

pedido de homologação do laudo arbitral, apoiando-se na jurisprudência da Corte
61

, no 

sentido de que o laudo proferido no exterior deveria ser homologado pelo Poder Judiciário no 

local proferido antes de ser submetido à homologação na Corte brasileira. 

A empresa suíça interpôs agravo regimental contra a decisão do Presidente, o qual 

alterou sua decisão inicial optando pela homologação do laudo arbitral proferido no exterior, 

na medida em que a Lei nº9.307/96 havia sido promulgada e seu artigo 35
62

 extinguiu o 

sistema de dupla homologação. 

Todavia, durante o julgamento do Agravo Regimental, foi proposto pelo Ministro 

Moreira Alves a conversão do julgamento em diligência, para que fosse ouvido o Procurador-

Geral da República acerca do exame incidental da inconstitucionalidade da Lei de 

Arbitragem, o que foi aceito pelos Ministros presentes à sessão. 

O Procurador-Geral da República opinou pela constitucionalidade da Lei de 

Arbitragem, sob o argumento de que o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal 

garante o acesso à justiça, mas não o impõe. Dessa forma, as partes têm a faculdade de não 

submeterem seus litígios ao Poder Judiciário. 

 O relator Sepúlveda Pertence votou pela inconstitucionalidade do artigo 6º, parágrafo 

único, do artigo 7º e parágrafos e, por consequência, dos artigos 41 e 42, todos da Lei de 

Arbitragem. Decidiu, todavia, pela constitucionalidade da dispensa de homologação do laudo 

arbitral
63

 e sua irrecorribilidade
64

, bem como a equiparação da sentença arbitral à sentença 

proferida pelos órgãos do Poder Judiciário
65

. 

De acordo com a argumentação do Ministro Sepúlveda Pertence, a 

constitucionalidade do juízo arbitral deriva da renunciabilidade do direito de ação, que é o 

                                                           
61

 Com efeito, ao julgar a SEC 4.724-2, de que fui relator, o Supremo Tribunal, em sessão plenária de 27.04.94, reafirmou a 

firme jurisprudência da Corte no sentido de que "sentença estrangeira", susceptível de homologação no Brasil, não é o laudo 

do juízo arbitral ao qual, alhures, se tenham submetido as partes, mas, sim, a decisão do tribunal judiciário ou órgão público 

equivalente que, no Estado de origem, o tenham chancelado, mediante processo no qual regularmente citada a parte contra 

quem se pretenda, no foro brasileiro, tornar exeqüível o julgado (cf. SE 1.982 - USA, Plen., 3.6.70, Thompson, RTJ 54/714; 

SE 2.006, Plen., 18.11.71, Inglaterra, Trigueiro, RTJ 60/28; SE 2.178, Alemanha, sentença, 30.6.79, Neder,RTJ 91/48; SE 

2.476, Plen., 9.4.80, Inglaterra, Neder, RTJ 95/23; SE 2.766, Inglaterra, 1.7.83, SE 2.768, França, sent., 19.1.81, Neder, DJ 

9.3.81; SE 3.236, França, Plen., 10.5.84, Buzaid, RTJ 111/157; SE 3.707, Inglaterra, Plen., 21.9.88, Néri, RTJ 137/132). 
62 Redação original: “Artigo 35 – Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, 

unicamente, à homologação do Supremo Tribunal Federal.” Redação dada pela Lei nº13.129/2015: “Artigo 35 – Para ser 

reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do Superior 

Tribunal de Justiça.”  
63 Artigo 35 da Lei nº9.307/96 
64 Artigo 18 da Lei nº9.307/96 
65 Artigo 31 da Lei nº9.307/96. 



23 

 

 

 

reflexo subjetivo da garantia da prestação jurisdicional, prevista no inciso XXXV do artigo 5º 

da Constituição Federal.  

Por isso, no entender do Ministro, a renunciabilidade do direito de ação somente 

poderia ser aferida no caso concreto, não podendo anteceder à efetiva controvérsia, razão pela 

qual a cláusula compromissória se mostra inconstitucional (pois antecede à efetiva 

controvérsia), tratando-se de lides futuras e eventuais, de contornos indefinidos. 

Eis o fundamento do Ministro Sepúlveda Pertence para a inconstitucionalidade do 

artigo 7º da Lei de Arbitragem:  

 

[...] sendo a vontade da parte, manifestada na cláusula compromissória, insuficiente 

– dada a indeterminação do seu objeto – e, pois, diversa da necessária a compor o 

consenso exigido à formação do compromisso, permitir o suprimento judicial seria 

admitir a instituição de um juízo arbitral com dispensa da vontade bilateral dos 

litigantes, que, só a ela, lhe pode emprestar legitimidade constitucional.
66

 

 

 Segundo esse entendimento, a cláusula compromissória continuaria a ser um mero 

pacto de “contrahendo” ou “compromittendo”, o que fulminaria o avanço pretendido pela 

Lei, voltando-se ao sistema anterior
67

. Isso porque, a seu ver, não se pode admitir a conversão 

judicial da cláusula compromissória em compromisso, posto aquela não conter os requisitos 

deste, tal como exigido pelo artigo 639 do Código de Processo Civil de 1973.  

De outro lado, o compromisso arbitral seria constitucional, pois trata de conflito 

concreto, a respeito do qual os próprios titulares dos interesses podem renunciar à via judicial 

e optar pela arbitragem como forma de solucionar a controvérsia. 

Praticamente no mesmo sentido votou o Ministro Néri da Silveira. Para ele, o 

compromisso arbitral não conflita com o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, 

pois nessa espécie de convenção de arbitragem as partes optam pela resolução do litígio em 

concreto. Mas, quanto à cláusula compromissória,  argumentou: “O que não pode admitir-se é 

o direito de ação ser renunciado, em abstrato, em face de litígios não conhecidos, embora 

vinculados a uma certa relação jurídica de direito matéria”
68

. 

O Ministro Sydney Sanches acompanhou os argumentos do Relator. Vale destacar sua 

observação: “Nada impede que outra Lei, preservando a atual, na parte válida, acrescente os 

textos necessários, que não contenham o mesmo vício.” 

                                                           
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. na Sentença Estrangeira 5.206-7, p.1.007.  
67 Nesse sentido, confira-se: DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, Carmen. Direito internacional privado: arbitragem 

comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.57.  
68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Reg. na Sentença Estrangeira 5.206-7, p.1.197.  
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Ao que parece, advoga o Ministro que outra Lei dispusesse acerca da obrigatoriedade 

da cláusula compromissória definir ou indicar lides determinadas ou determináveis para que 

não houvesse ofensa ao amplo acesso ao Poder Judiciário insculpido na Magna Carta. 

O Ministro Moreira Alves, em breve voto, acompanhou o Relator. 

Dessa forma, votaram pela inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos da Lei 

de Arbitragem, os Ministros Néri da Silveira, Sydney Sanches e Moreira Alves. 

O primeiro a votar pela constitucionalidade na Lei de Arbitragem foi o Ministro 

Nelson Jobim. 

Principia o Ministro narrando sua iniciativa de valorização, primeiro na Câmara dos 

Deputados e depois como Ministro da Justiça, dos meios alternativos de solução de litígios. 

Ao analisar o disposto no inciso XXXV da Constituição Federal, argumenta o 

Ministro Jobim, que o destinatário do dispositivo não é o cidadão, mas o legislador. Dessa 

forma, o cidadão tem a opção e não a obrigatoriedade de resolver seus conflitos pela via 

judicial. 

No seu voto o Ministro define o compromisso arbitral por seu objeto, qual seja: a 

solução de litígio já existente. Quanto aos elementos necessários ao compromisso, elenca o 

subjetivo (artigo 10, I e II
69

) e o objetivo (artigo 10, III
70

). 

Quanto à cláusula compromissória, o Ministro a classifica em três tipos: a) universal, 

b) parcial e c) singular. A primeira existe para todos e quaisquer conflitos decorrentes do 

contrato. A parcial valeria para todos os conflitos decorrentes de uma ou algumas das 

cláusulas do contrato. No último tipo, a cláusula define e descreve especificamente um ou 

mais conflitos que possam decorrer do contrato. 

Na segunda classificação, o Ministro adota como critério as regras de instituição da 

arbitragem, classificando a cláusula a) com remissão às regras de órgão ou entidade de 

arbitragem, b) com pacto sobre a instituição de arbitragem e c) em branco. 

Na primeira espécie, a cláusula se reporta às regras de algum órgão ou entidade de 

arbitragem e obedecerá aos trâmites de seu regulamento, conforme o artigo 5º, primeira parte, 

da Lei de Arbitragem
71

. 

                                                           
69 Artigo 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;  
70 III – a matéria que será objeto da arbitragem;  
71 Artigo 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. 
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A cláusula com pacto sobre a instituição da arbitragem deve obedecer ao estipulado 

na própria cláusula ou em outro documento, conforme o artigo 5º, segunda parte, da Lei de 

Arbitragem
72

, inclusive em relação ao modo de escolha dos árbitros, ex vi do artigo 13, §3º, 

primeira parte da Lei de Arbitragem
73

. 

 De outro lado, a cláusula compromissória em branco não se reporta às regras de 

órgão ou entidade especializada de arbitragem, tampouco dispõe sobre a forma de instituição 

de arbitragem. Nessa hipótese, a cláusula apenas estabelece que a solução de eventual 

conflito será dirimida mediante arbitragem. 

Ainda, segundo o Ministro Nelson Jobim, para a espécie de cláusula em branco, a Lei 

de Arbitragem tem norma específica, disciplinada nos artigos 6º e 7º
74

. 

Esclarece o Ministro que a notificação acerca da intenção da parte dar início à 

arbitragem, prevista no artigo 6º da Lei de Arbitragem, dar-se-á após a ocorrência, em 

concreto, do litígio. Na hipótese de não comparecer a outra parte ou recusando-se a firmar o 

compromisso arbitral, a norma criou a ação judicial prevista no artigo 7º da Lei de 

Arbitragem, que visa à obtenção, por sentença, do compromisso arbitral. Essa ação judicial 

em nada se relaciona com as demais espécies de cláusulas compromissórias, vale dizer, 

aquelas que remetem às regras de órgão ou entidade de arbitragem ou que possuem a forma 

de se instituir a arbitragem, na medida em que dispensam a lavratura de compromisso arbitral 

porque já contém regras próprias para a instituição da arbitragem. 

Nas suas objeções ao voto do Ministro Pertence, pontua o Ministro Jobim que a 

estipulação da cláusula compromissória é contemporânea ao contrato e a consensualidade se 

                                                           
72Artigo 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. 
73Artigo 13 – Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. [...] §3º As partes poderão, de 

comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou 

entidade especializada.  
74Artigo 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 artigo 7º desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o 

julgamento da causa. Artigo 7º – Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da 

arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o 

compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. §1º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, 

instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. §2º Comparecendo as partes à audiência, o 

juiz tentará, previamente, a conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, 

de comum acordo, do compromisso arbitral. §3º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o 

juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as disposições da 

cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21, §2º, desta Lei. §4º Se a cláusula compromissória nada 

dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único 

para a solução do litígio. §5º A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada para a lavratura do compromisso 

arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. §6º Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao 

juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. §7º A sentença que julgar 

procedente o pedido valerá como compromisso arbitral.  
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efetiva nesse momento. Já a instituição de arbitragem é posterior ao conflito, ocasião em que 

se verificará se o direito é disponível, instituindo ou não a arbitragem.  

Em sua visão, o que não se permite é firmar um pacto autônomo em que as partes se 

comprometem a submeter à solução arbitral todos e quaisquer conflitos futuros decorrentes 

de qualquer situação, posto que nesse caso tratar-se-ia de renúncia absoluta do direito de ação 

judicial. 

Prossegue o Ministro aduzindo que a cláusula compromissória somente pode ter por 

objeto os litígios que possam vir a surgir especificamente em relação ao contrato firmado 

entre as partes, enquanto o compromisso arbitral pode ter como objeto o litígio decorrente de 

qualquer fato jurídico, inclusive não contratual. 

Por fim, argumenta que a ação prevista no artigo 7º da Lei de Arbitragem tem por 

objeto a instituição de litígio advindo da relação contratual, que se afigurou em concreto. Isto, 

porque, as partes optaram já na celebração do contrato que a resolução dos litígios se daria 

através da arbitragem. A ação para a execução específica, portanto, destina-se apenas às 

cláusulas compromissórias em branco, na medida em que não houve acordo entre as partes 

sobre a forma de instituição da arbitragem. Para os demais tipos de cláusula compromissória, 

a instituição deve se dar de acordo com o estipulado pelas partes na própria cláusula ou nos 

termos das regras do órgão ou entidade arbitral. 

Após pedir vista para melhor análise do caso, o Ministro Ilmar Galvão reforçou que 

diversos países desenvolvidos vêm aprimorando o instituto da arbitragem de modo a 

prestigiar essa forma de solução de controvérsias, sobretudo em razão da complexidade das 

lides a exigir a entrega da decisão a especialistas, mas também, visando solucionar o litígio 

de modo mais célere. A Lei de Arbitragem, portanto, busca inserir o Brasil nesse contexto. 

Ressalta o Ministro que o laudo arbitral foi equiparado pela lei à sentença judicial. O 

mais importante: o laudo arbitral é decisão final, irrecorrível. Houve a equiparação, também, 

dos efeitos da cláusula compromissória aos do compromisso arbitral, tratando-as como 

espécies do gênero convenção de arbitragem, disciplinando mecanismos visando atribuir 

eficácia à primeira diante da resistência de uma das partes. 

Com isso, o Ministro passa a examinar as duas questões que entende pertinentes para 

o deslinde da controvérsia: primeiro, se tem aplicação à cláusula compromissória, para 

efetivar o compromisso, a regra do artigo 639 do Código de Processo Civil de 1973
75

 e, por 

fim, se a sentença, nesse caso, ofenderá o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

                                                           
75 O disposto no artigo 639 do Código de Processo Civil de 1973 foi revogado pela Lei nº11.232/2005. 
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Quanto ao artigo 639 do Código de Processo Civil
76

, argumenta o Ministro que não é 

mais necessário que o contrato preliminar preencha as condições de validade do contrato 

definitivo, conforme o artigo 1.006, §2º do Código de Ritos de 1939
77

. Depois, o inciso 

XXXV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que teve origem em nosso ordenamento 

jurídico pela primeira vez na Carta Constitucional de 1946, buscou coibir que a lei, e não as 

partes contratantes, impedisse o acesso ao Poder Judiciário, tal como ocorreu durante o 

regime ditatorial. 

Arrebata o Ministro afirmando que a equiparação da cláusula compromissória ao 

compromisso arbitral, que lhe atribuiu a eficácia necessária para assegurar aos contratantes a 

certeza de execução do contrato celebrado sem o risco de longas disputas judiciais, contribui 

para incrementar as atividades empresariais no Brasil, especialmente o investimento de 

capital estrangeiro. 

A Ministra Ellen Gracie também votou pela constitucionalidade dos artigos 6º, 

parágrafo único e 7º da Lei de Arbitragem e, dos dispositivos que deles derivam. 

Rememorou a Ministra que a Lei de Arbitragem ao instituir a execução específica da 

cláusula compromissória removeu o obstáculo que tornava a solução pela via arbitral 

praticamente inexistente no país. Isso porque, para furtar-se a uma solução célere da 

controvérsia, a parte inadimplente recusava-se a firmar o compromisso arbitral. 

Nesse sentido, a Ministra Ellen Gracie asseverou que, negar execução específica da 

cláusula compromissória é conferir privilégio ao inadimplente em escusar-se à solução do 

litígio de forma célere através da arbitragem, tal como ajustado livremente quando da 

celebração do contrato. 

O Ministro Maurício Corrêa entendeu ser irrelevante a cláusula compromissória 

referir-se à litígio de forma genérica, posto que a renúncia à jurisdição estatal se dá apenas e 

tão somente quanto às espécies decorrentes de eventual descumprimento das obrigações 

contratuais, razão pela qual acompanhou os votos das Ministros Jobim e Ilmar Galvão. 

Também entendeu o Ministro Marco Aurélio que o artigo XXXV do artigo 5º da 

Constituição Federal se dirige ao legislador e, não às partes, e que tal preceito consagra a 

liberdade, tal como a Lei de Arbitragem, motivo pelo qual acompanhou o Ministro Nelson 

Jobim em seu voto. 

                                                           
76 Artigo 639 – Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso 

possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado.  
77 Artigo 1.006 – Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, será esta havida por enunciada logo que a sentença 

de condenação passe em julgado. [...] §2º Nas promessas de contratar, o juiz assinará prazo ao devedor para executar a 

obrigação desde que o contrato preliminar preencha as condições de validade do definitivo.  
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O Ministro Carlos Veloso também o fez, esclarecendo que a lei não institui 

arbitragem obrigatória, o que ofenderia o inciso XXXV do artigo 5º da Carta Magna, mas 

apenas faculta às partes resolverem seus litígios mediante arbitragem. 

Posteriormente, o Ministro Celso de Mello votou a favor da constitucionalidade da 

Lei de Arbitragem
78

. 

Dessa forma, por maioria de votos (7 a 4) prevaleceu o entendimento de que a escolha 

das partes pela arbitragem como forma de solucionar suas controvérsias não ofende o 

princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional.   

 

2.4  Natureza jurídica da arbitragem 

 

Há muito se discute a natureza jurídica da arbitragem. Embora não se pretenda esgotar 

o assunto, o qual não é foco desta pesquisa, para uma correta intelecção do debate doutrinário 

acerca do tema, apresentaremos os argumentos das principais correntes a respeito: privatista 

(contratual), jurisdicional (publicista); intermediária ou mista (contratual-publicista) e 

autônoma.  

A teoria privatista ou contratual defende que a arbitragem é um negócio jurídico, 

apegando-se à natureza do ato originário, com todas as consequências daí derivadas, 

argumentando
79

 que: a) não há arbitragem sem convenção de arbitragem; b) a arbitragem é 

baseada na consensualidade; c) o árbitro não integra o Poder Judiciário, sendo a jurisdição 

monopólio do Estado, não podendo ser exercida por um ente privado; d) estão excluídos do 

juízo arbitral os poderes de execução e a imposição do decidido
80

.  

No lado oposto, a corrente jurisdicional (publicista) vê na arbitragem uma função 

semelhante à desempenhada pelo Poder Judiciário tendo, portanto, natureza jurisdicional. 

Essa teoria reconhece que a arbitragem tem sua origem na convenção de arbitragem, contudo, 

uma vez firmado o pacto, nasce a jurisdição do árbitro
81

. Releva-se, para os adeptos dessa 

corrente, o aspecto processual da convenção, que culmina na derrogação das normas estatais, 

equiparando o laudo proferido pelo árbitro a sentença prolatada pelo juiz de direito
82

. 

                                                           
78 O Ministro Celso de Mello não disponibilizou seu voto para a composição do referido acórdão, valendo ressaltar que não 

sendo relator do caso encontra-se desobrigado de enviar seu voto para publicação. 
79 Nesse sentido: CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.14; MUJALLI, Walter 

Brasil. A nova lei de arbitragem. São Paulo, Leme: LED, 1997, p.54-55. 
80 A posição defendida pelos adeptos dessa teoria tinha mais força antes do advento da Lei nº9.307/96, pois a sentença 

arbitral se tornava exequível somente após sua homologação judicial. 
81 CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.14-15. 
82 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p.32; 

MUJALLI, Walter Brasil. A nova lei de arbitragem. São Paulo, Leme: LED, 1997, p.55-56. 
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Baseado em outros argumentos, Manuel Pereira Barrocas
83

 informa que os adeptos 

dessa teoria assentam-se no fato de que arbitragem existe e é reconhecida como forma de 

solução de controvérsias em razão de lei, pertencendo ao Estado, portanto, o poder de regular 

e de controlar a arbitragem. Ao julgarem os conflitos, os árbitros exercem função pública, 

mas por força de lei. Tanto o árbitro como o juiz recebe seu poder diretamente da soberania 

do Estado, mas a competência para a nomeação daquele é das partes. 

A terceira corrente, denominada intermediária ou mista (contratual-publicista), 

argumenta que a arbitragem encerra instituto contratual em sua origem jurisdicional como 

forma de solucionar controvérsias. Entre nós, essa teoria é defendida por José Cretella Neto
84

, 

Irineu Strenger
85

, José Carlos de Magalhães e Luiz Olavo Baptista
86

.   

Na lição de Manuel Pereira Barrocas
87

,  

 

A tese mista coloca no seu lugar actual a arbitragem e dá conteúdo científico à sua 

realidade económica e sociológica, verificável sobretudo no comércio internacional: 

a necessidade do comércio dispor de um modo rápido, desligado de peias dos 

sistemas judiciários nacionais, e seguro de resolução de litígios que possam surgir.   

 

A última teoria, cunhada de autônoma, defende a independência da arbitragem em 

relação ao Estado, especialmente na arbitragem internacional. Nas palavras de Francisco 

Cahali
88

, “verifica-se aqui o extremo do princípio da autonomia da vontade, na medida em 

que, diante da liberdade de contratar, as partes subtraem a arbitragem de outros 

ordenamentos, tratando-a como soberana”. 

Antonio Maria Lorca Navarrete
89

 sustenta, por fundamentos diversos, que a 

arbitragem não tem natureza contratual, nem jurisdicional ou mista, mas nitidamente 

                                                           
83 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.42-43. 
84 CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.15: “[...] evidente que o árbitro exerce 

verdadeira jurisdição, e o faz por indicação das partes – com respaldo na lei, que valida a convenção – de forma que, ao 

permitir a legislação que se instaure o juízo arbitral, consagra a maior participação do povo na administração da Justiça, sem 

dúvida princípio democrático, claramente caracterizador do Estado de Direito.” Arremata o citado doutrinador que: “[...] a 

arbitragem tem natureza jurídica mista, sui generis, contratual em seu fundamento, e jurisdicional na forma de solução de 

litígios e nas consequências que provoca no mundo do Direito.” 
85 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr., 1996, p.144-148: “A vontade das partes 

intercede na origem do processo e nas modalidades de seu conteúdo e objeto, inclusive na eleição do direito aplicável ao 

fundo ou à forma. Contudo, uma vez determinado e estabelecido o processo, os árbitros nomeados atuam como juízes, com 

independência das partes, das quais não podem considerar-se mandatários, porque estão investidos de função autenticamente 

jurisdicional, que vai se desenvolver como se fora um processo afeto a um tribunal estatal.” E conclui, “[...] a arbitragem 

comercial internacional se conforma conceitualmente ao modelo contratualista-jurisidicional [...]”.   
86 MAGALHÃES, José Carlos de;  BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986, 

p.21: “[...] se a arbitragem é contratual em seu fundamento inicial, é também jurisdicional, ante a natureza pública do laudo 

arbitral, como forma privada de solução de litígios.”  
87 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.44-45. 
88 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.126. 
89 NAVARRETE, Antonio Maria Lorca. ¿Garantías ordinarias versus garantías constitucionales em el arbitraje?  In: 

LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: estudo em homenagem ao 

Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.230-253.  
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processual, que tem origem em um negócio jurídico próprio: a convenção de arbitragem. 

Esta, por sua vez, não é um verdadeiro contrato que imponha às partes obrigações específicas 

e direitos a uma prestação como é da natureza do contrato. 

Com o advento da Lei nº9.307/96, boa parte da doutrina, com a qual concordamos, 

entende que a legislação brasileira atribuiu à arbitragem natureza jurisdicional, sobretudo 

pelo disposto nos seus artigos  13, §6º 
90

, 17
91

, 18
92

, 21
93

, 26
94

 e 31
95

. Há, nesse sentido, 

importantes julgados
96

 reconhecendo a natureza jurisdicional da arbitragem. 

Entre os que defendem a natureza jurisdicional da arbitragem podemos mencionar 

Nelson Nery e Rosa Nery
97

, Humberto Theodoro Júnior
98

, Joel Dias Figueira Júnior
99

, Pedro 

                                                           
90 Artigo 13 – Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. [...] §6º No desempenho de sua 

função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. 
91 Artigo 17 – Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários 

públicos, para os efeitos da legislação penal. 
92 Artigo 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. 
93 Artigo 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. [...] §2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral 

os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento.  
94 Artigo 26 – São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: I – o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo 

do litígio; 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.  
95 Artigo 31 – A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos 

órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. 
96 Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. ARBITRAGEM. NATUREZA JURISDICIONAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA FRENTE A JUÍZO ESTATAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. 1. A atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza jurisdicional, 

sendo possível a existência de conflito de competência entre juízo estatal e câmara arbitral. 2. O direito processual deve, na 

máxima medida possível, estar a serviço do direito material, como um instrumento para a realização daquele. Não se pode, 

assim, interpretar uma regra processual de modo a gerar uma situação de impasse, subtraindo da parte meios de se insurgir 

contra uma situação que repute injusta. 3. A medida cautelar de arrolamento possui, entre os seus requisitos, a demonstração 

do direito aos bens e dos fatos em que se funda o receio de extravio ou de dissipação destes, os quais não demandam 

cognição apenas sobre o risco de redução patrimonial do devedor, mas também um juízo de valor ligado ao mérito da 

controvérsia principal, circunstância que, aliada ao fortalecimento da arbitragem que vem sendo levado a efeito desde a 

promulgação da Lei nº9.307/96, exige que se preserve a autoridade do árbitro como juiz de fato e de direito, evitando-se, 

ainda, a prolação de decisões conflitantes. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribuna Arbitral.” 

(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CC nº111.230/DF (2010/0058736-6), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Sessão, DJe 

03/04/2014); “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. ACORDO OPTANDO PELA ARBITRAGEM 

HOMOLOGADO EM JUÍZO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. 

INADMISSIBILIDADE DA JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA. 1– Nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei de 

Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral instituída em Acordo Judicial homologado e, bem assim, do contrato 

que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, inadmissível a judicialização prematura 

pela via oblíqua do retorno ao Juízo. 2– Mesmo no caso de o acordo de vontades no qual estabelecida a cláusula arbitral no 

caso de haver sido homologado judicialmente, não se admite prematura ação anulatória diretamente perante o Poder 

Judiciário, devendo ser preservada a solução arbitral, sob pena de se abrir caminho para a frustração do instrumento 

alternativo de solução da controvérsia. 3– Extingue-se, sem julgamento do mérito (CPC, artigo 267, VII), ação que visa 

anular acordo de solução de controvérsias via arbitragem, preservando-se a jurisdição arbitral consensual para o julgamento 

das controvérsias entre as partes, ante a opção das partes pela forma alternativa de jurisdição. 4 – Recurso Especial provido e 

sentença que julgou extinto o processo judicial restabelecida”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº1.302.900/ 

MG (2012/0006413-5), Rel. Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJe 16/10/2012). 
97 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9. 

ed. São Paulo: RT, 2006, p.1.167: “A natureza jurídica da arbitragem é de jurisdição. O árbitro exerce jurisdição porque 

aplica o direito ao caso concreto e coloca fim à lide que existia entre as partes. A arbitragem é instrumento de pacificação 

social”. 
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A. Batista Martins
100

, João Roberto Silva
101

, Francisco Cahali
102

 e Carlos Alberto 

Carmona
103

. 

Vale ressaltar, ainda, que a decisão arbitral não pode ser modificada pelo Poder 

Judiciário, competindo-lhe apenas declarar sua nulidade (artigo 33 da Lei de Arbitragem) 

quando eivada dos vícios elencados no artigo 32 do diploma legal.  

Por fim, notável o tratamento dispensado à arbitragem no Novo Código de Processo 

Civil
104

, que principia admitindo a solução da lide através da arbitragem (artigo 3º, §1º
105

), 

reforçando que essa forma de solução de controvérsias não afronta o artigo 5º, XXV da 

Constituição Federal, mas incentiva a adoção de meios alternativos de solução de 

controvérsias (artigo 3º, §3º
106

), facultando ao juiz, mesmo quando em fase de audiência de 

                                                                                                                                                                                     
98 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.3. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.327: “[...] não 

obstante apoiada no pressuposto de uma autorização contratual, o novo procedimento arbitral, uma vez instaurado, em tudo 

se equipara à jurisdição oficial, já que nem mesmo o compromisso depende necessariamente de intervenção judicial, nem 

tampouco a sentença arbitral tem sua eficácia subordinada a qualquer crivo de aprovação em juízo”; THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Seminário internacional sobre direito arbitral. Belo Horizonte: Câmara de Arbitragem de Minas Gerais, 2003, 

p.224: “Historicamente, portanto, a presença do julgamento dos litígios por árbitros particulares foi o ponto de partida para a 

institucionalização da própria ideia de jurisdição, pois foram primeiramente os árbitros, e não os magistrados, que se 

encarregaram de ‘dizer o direito’ para solucionar os litígios entre particulares.” 
99 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes das relações de consumo. 

Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação, v.4, p.1121-1154, set.2014: “Vê-se, com meridiana clareza, que o 

legislador aproximou, ou melhor, equiparou a sentença arbitral à sentença proferida pelo Estado-juiz, como ato de autoridade 

que decide o conflito e vincula as partes litigantes ao cumprimento da declaração, constituição, condenação, mandamento ou 

execução exarada pelo juiz ou tribunal privado, gerando todos os efeitos decorrentes da coisa julgada”. “[...] Podemos firmar 

então, categoricamente, que o juízo arbitral instituído pela Lei nº9.307/96 apresenta natureza jurisdicional. Está-se, portanto, 

diante de verdadeira jurisdição de caráter privado. Aliás, o novo microssistema que contempla o juízo arbitral não permite, a 

nosso entender, outra conclusão. Isso porque inexiste qualquer óbice para que o Estado delegue aos juízes privados parcela 

do poder que detém para dirimir conflitos, ressalvadas as hipóteses vedadas por lei, seja de ordem pública, tendo em 

consideração a natureza da lide ou a qualidade das pessoas (artigo 1º, Lei nº9.307/96), seja por ausência de vontade e 

convenção das partes litigantes (artigo 4º, Lei nº9.307/96).” 
100 MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem através dos tempos. Obstáculos e preconceitos à sua implementação no Brasil. 

In: GARCEZ, José Maria; PUCCI, Adriana Noemi. Arbitragem na era da globalização. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 

p.40: “Note-se que a Lei Marco Maciel, que introduziu sistema arbitral de vanguarda, tornou flagrante o caráter jurisdicional 

da arbitragem no Brasil como se denota do contorno jurídico conferido a esse instituto (artigo 31), e, bem como, marcou 

posição de autonomia e independência do juízo arbitral frente à jurisdição estatal, sendo reduzidos os casos de revisão da 

sentença arbitral pelo Poder Judiciário e, ainda mais restrita essa intervenção, quando se trate de determinações cautelares ou 

coercitivas, onde o juiz togado é acionado para praticar o ato de império e, assim, impor ao renitente decidido pelo árbitro. O 

julgador privado, que se equipara ao juiz togado para todos os efeitos – e até como mais responsabilidade funcional – é um 

dos braços do Estado na administração da justiça, como ocorre, por exemplo, no tribunal do júri.”    
101 SILVA, João Roberto da. Arbitragem: aspectos gerais da Lei nº9.307/96. Leme, SP: J. H. Mizuno, 2004, p.46-47: “O 

árbitro aplica o direito ao caso concreto, síntese da jurisdição, exercendo assim, atividade de interesse estatal, sendo 

expressão de caráter público, o que imprime verdadeiro múnus publicum à sua atuação.” 
102 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.129: “No exato instante em que as partes, na convenção arbitral, cuja origem é contratual, indicam a forma 

pretendida para a solução do conflito, já se desperta a jurisdição, inerente ao instituto da arbitragem por força da Lei 

nº9.307/1996, a ser provocada quando da instauração do procedimento. Diante dessas colocações, e pelo muito que já 

fundamentou expressiva doutrina, acompanhamos a posição que confere à arbitragem a natureza jurisdicional”. 
103 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.26: “O artigo 31 determina que a decisão final dos árbitros produzirá os mesmos efeitos da sentença estatal, constituindo a 

sentença condenatória título executivo que, embora não oriundo do Poder Judiciário, assume a categoria de judicial. O 

legislador optou, assim, por adotar a tese da jurisdicionalidade da arbitragem, pondo termo à atividade homologatória do juiz 

estatal, fator de emperramento da arbitragem.”   
104 Lei nº13.105, de 16 de março de 2015. 
105 Artigo 3º – Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. §1º É permitida a arbitragem, na forma 

da lei.  
106 [...] §3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

javascript:open_window(%22http://aleph50018.pucsp.br:80/F/ESBAFXNJLP1FFA4YKULR4U9TVMTQJV5H9J91NU1MVFJ8J5HQPE-10073?func=service&doc_number=000176493&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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instrução (artigo 359
107

), estimular os operadores do direito a buscarem a solução através da 

mediação, conciliação e arbitragem, o que releva a intenção do legislador no regramento e 

busca por outras formas de solução de controvérsias, denotando que a solução dos conflitos 

de interesse não é exclusividade do Poder Judiciário, mas diz respeito a toda sociedade. 

 

2.5 Princípios fundamentais da arbitragem 

 

Karl Larenz
108

, ao discorrer sobre a importância dos princípios jurídicos para a 

formação do sistema, leciona: “no grau mais elevado, o princípio não contém ainda nenhuma 

especificação de previsão e consequência jurídica, mas só uma ideia jurídica geral, pela qual 

se orienta a concretização ulterior como por um fio condutor.” 

O estudo dos princípios da Lei de Arbitragem se faz necessário, nesse trabalho, para 

que se possa extrair os fundamentos e preceitos que a embasaram, de modo a encontrar a 

solução adequada para os problemas apresentados.  

Trataremos, neste tópico, apenas dos princípios fundamentais da arbitragem. Não 

serão objeto de estudo, nesta oportunidade, os princípios informadores do procedimento 

arbitral.  

O primeiro princípio informador da Lei de Arbitragem é o princípio da autonomia 

privada
109

. Inicialmente será esclarecida a opção pelo uso da expressão autonomia privada em 

detrimento da autonomia da vontade, visto que geralmente ambas são utilizadas como 

sinônimas, mas como será explicitado, não o são.  

Luigi Ferri
110

 distingue a autonomia da vontade da autonomia privada. Aquela se liga 

à vontade real ou psicológica dos sujeitos, enquanto esta é princípio específico de direito 

privado, ligada à ideia de poder do sujeito de criar normas particulares, de acordo com o 

permitido pelo ordenamento jurídico.  

Francisco dos Santos Amaral Neto
111

 distingue a autonomia privada da autonomia da 

vontade da seguinte forma:   

                                                           
107 Artigo 359 – Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros 

métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. 
108 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 6.ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p.674. 
109 A maior parte dos que se dedicaram ao estudo dos princípios da arbitragem preferem a expressão autonomia da vontade, a 

exemplo de: LEMES, Selma M. Ferreira. Os princípios jurídicos da lei de arbitragem. In: MARTINS, Pedro Batista; 

LEMES, Selma M. Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos fundamentais da lei de arbitragem. Rio de Janeiro, 

Forense, 1999, p. 78; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p.64.  
110 FERRI, Luigi. L’autonomia privada, p.3-6 apud NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e 

à teoria geral do direito privado. São Paulo: RT, 2008, p.238. 
111AMARAL NETO, Francisco dos Santos. A autonomia privada como princípio fundamental da ordem jurídica: 

perspectivas estrutural e funcional. Revista de Informação Legislativa, v.26, n.102, p.207-230, abr.-jun.1989, p.213. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/browse?type=author&value=Amaral%20Neto,%20Francisco%20dos%20Santos
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Por tudo o que foi dito, a autonomia privada surge com o poder que os particulares 

têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações de que participam 

estabelecendo-lhes a respectiva disciplina jurídica.  

Sinônimo de autonomia da vontade para grande parte da doutrina contemporânea, 

com ela, porém, não se confunde, existindo entre ambas sensível diferença que se 

realça com o enfoque do fenômeno em apreço na perspectiva da nomogênese 

jurídica. Poder-se-ia logo dizer que a expressão autonomia da vontade tem uma 

conotação mais subjetiva, psicológica, enquanto que a autonomia privada marca o 

poder da vontade de um modo objetivo, concreto e real, como já foi referido. 

 

A autonomia privada refere-se ao autorregulamento conferido ao particular, que não 

deve limitar-se a desejar ou querer, na esfera interna da consciência, mas antes criar normas 

jurídicas dentro dos limites estabelecidos pela lei.  

A concepção tradicional, que caracteriza o negócio jurídico como declaração ou ato 

de vontade dirigida a produzir efeitos jurídicos, inspirada no dogma da vontade, não 

reconhece a essência do negócio jurídico, qual seja: a autonomia privada
112

. Tal posição 

também é defendida por Giovanni Ettore Nanni
113

, ao afirmar: “[...] pensa-se que o conceito 

de autonomia da vontade foi suplantado pelo de autonomia privada, moldado de acordo com 

a teoria do negócio jurídico, sem o ranço do dogma da vontade”. 

Por fim, ressalte-se, apenas a título informativo, que Eduardo Silva da Silva
114

 prefere 

a expressão autonomia negocial, pois a autonomia que funda a arbitragem se refere a um 

extrato específico do gênero. 

Esses são os argumentos, em breves linhas, pelos quais optamos pela utilização da 

expressão autonomia privada a autonomia da vontade.  

A autonomia privada encontra na arbitragem um papel primacial. As partes têm a 

liberdade de eleger a arbitragem como forma de solução da controvérsia
115

, desde que se trate 

de direitos patrimoniais disponíveis, podendo convencionar as regras ao procedimento 

arbitral (por exemplo, os prazos, local que ocorrerá a prática dos atos, a escolha pela 

arbitragem administrada por câmara arbitral, etc.), a lei substantiva aplicável ao caso ou o 

julgamento por equidade
116

; podem, também, autorizar o julgamento com base nos princípios 

                                                           
112 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Tradução de Servanda Editora. Campinas, SP: Servanda, 2008, p.91. 
113 NANNI, Giovanni Ettore. Cláusula compromissória como negócio jurídico: análise de sua existência, validade e eficácia. 

In: NANNI, Giovanni Ettore. Direito civil e arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014, p.14. 
114 SILVA, Eduardo Silva da. Arbitragem e direito da empresa: dogmática e implementação da cláusula compromissória. 

São Paulo: RT, 2003, p.72: “A autonomia que funda a arbitragem consiste em um extrato específico do gênero, em razão do 

escopo diferenciado que o instituo possui, qual seja jurisdicional, realizando a pacificação social de controvérsias pela 

emanação de uma decisão que recomponha o status do negócio ou contrato, através da intervenção de um terceiro imparcial 

que emita decisão com força vinculativa”. (grifo no original). 
115 Artigo 1º – As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. 
116 Artigo 2º – A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, 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. 
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gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio
117

, escolher se 

o julgamento se dará por árbitro único ou colegiado. Todavia, a autonomia privada encontra 

limite nas normas cogentes e preceitos da ordem pública. 

Para Francisco Cláudio de Almeida Santos
118

, “no instituto da arbitragem, ainda que 

objeto de regulamentação estatal parcial ou matéria de vários tratados internacionais, é todo 

ele moldado, instituído e movimentado pela força criadora da vontade.” 

Tamanho o prestígio que a autonomia privada ocupa na arbitragem que as partes, 

consensualmente, poderão rever durante o transcorrer do procedimento arbitral o quanto 

pactuado inicialmente. É a autonomia privada a viga mestra da lei de arbitragem
119

. 

Manuel Pereira Barrocas
120

, comentando os princípios orientadores da Lei portuguesa 

de Arbitragem Voluntária (Lei nº63/2011), atesta que o novo diploma “reforça amplamente a 

prevalência do princípio da autonomia da vontade das partes corporizada na convenção de 

arbitragem”. 

Soma-se ao princípio da autonomia privada o da boa-fé, presente na maioria das 

civilizações desenvolvidas e deveras importante também na arbitragem. A boa-fé objetiva 

advém do Direito Romano, de onde provem a expressão bona fides.  

O Código Civil estampou o princípio da boa-fé objetiva em seu artigo 422, 

determinando que os contratantes devam observar, desde a execução até a conclusão do 

contrato, o princípio da boa-fé, agindo com lealdade, probidade e confiança recíprocas.  

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria
121

, apoiando-se nas lições de 

Larenz, advertem que o princípio da boa-fé, aplicado aos contratos, é um limite à autonomia 

de vontade. 

As partes que elegerem a arbitragem como forma de solução de litígios devem 

cumprir o livremente pactuado quando o conflito surgir em concreto. As partes não podem, 

                                                           
117 §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. 
118 SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. Os princípios fundamentais da arbitragem. In: CASELLA, Paulo B. 

Arbitragem: a nova lei brasileira (9.037/96) e a praxe internacional. São Paulo: LTr., 1996, p.114. 
119 Nesse sentido: LEMES, Selma Maria Ferreira. Princípios e origens da Lei de Arbitragem. Revista do Advogado, nº51, 

p.32-35, out.1997: “O princípio da autonomia da vontade é a mola propulsora da arbitragem em todos os seus quadrantres, 

desde a faculdade de as partes em um negócio envolvendo direitos patrimoniais disponíveis disporem quanto a esta via 

opcional de solução de conflitos (artigo 1º), até como será desenvolvido o procedimento arbitral, no que pertine à forma de 

indicação dos árbitros (artigo 13); a lei aplicável à arbitragem, seja material ou formal, desde que não viole os bons costumes 

e a ordem pública (artigo 2º, §§1º e 2º); se a decisão será de direito ou por equidade (artigo 2º), eleger a arbitragem 

institucional (artigo 5º), prazo para o árbitro proferir a sentença arbitral (artigos 11, III e 23). Enfim, o princípio da 

autonomia da vontade atinge sua quinta-essência na Lei nº9.307/96.”   
120 BARROCAS, Manuel Pereira. Princípios orientadores principais da nova Lei de Arbitragem Voluntária (LAV) 

portuguesa. Revista de Arbitragem e Mediação, v.37, p.413, abr.2013.  
121 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Contrato. Interpretação. Princípio da boa-fé. Teoria do 

ato próprio ou da vedação do comportamento contraditório. Revista de Direito Privado, v.38, p.149, abr. 2009. 



35 

 

 

 

portanto, deixar de honrar a convenção de arbitragem, devendo pautar-se pela boa-fé, tanto 

no momento pré como no pós-contratual. 

Nas palavras de Francisco Cláudio de Almeida Santos
122

,  

 

Este princípio de direito informa, estrutura e vivifica a arbitragem nela 

prevalecendo sempre a boa-fé. [...] Quem faz a opção pela arbitragem, dentro dos 

limites de sua liberdade, pressupõe-se que o faz de boa-fé e, deste modo, se rende à 

jurisdição privada e tem o propósito de cumprir o decidido, independentemente de 

coação através da jurisdição do Estado.  

 

Acerca da conclusão mencionada pelo autor, registre-se que, infelizmente, a prática 

vem demonstrando que, não raras vezes, a parte derrotada na arbitragem deixa de cumprir 

espontaneamente a decisão arbitral. 

A boa-fé deve ser observada não somente durante a formação da convenção de 

arbitragem, mas desde o surgimento do litígio até o encerramento da arbitragem, de modo a 

não dificultar ou tumultuar sua instituição e a regularidade do procedimento. Nesse sentido 

são as lições de Manuel Pereira Barrocas
123

:  

 

[...] constituem actos violadores dos deveres de boa fé os que contrariem ou 

obstaculizem, sem justificação, o dever de cooperação com a contraparte, 

relativamente à constituição do tribunal arbitral, e com o árbitro, relativamente ao 

regular desenvolvimento da instância arbitral.  

 

Corolário da boa-fé, a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium nulli 

conceditur não admite que alguém venha a negar seus próprios atos. Humberto Theodoro 

Júnior e Juliana Cordeiro de Faria
124

, ao discorrerem sobre a teoria dos atos próprios, 

afirmam:  

Entre as mesmas partes, e acerca da mesma relação jurídica, portanto, a primeira 

conduta de uma delas, sendo relevante para a realização e execução do negócio, 

vincula o respectivo agente, de modo a impedir-lhe qualquer outra futura atitude 

que não seja coerente com a primitiva. 

 

No mesmo sentido são as lições de Rosa Nery
125

, para quem “[...] não se tolera a 

posição do sujeito de venire contra factum proprium, que se traduz na disposição de o autor 

                                                           
122 SILVA NETO, Orlando Celso da. Princípios do processo e arbitragem. In: CASELLA, Paulo B. Arbitragem: a nova lei 

brasileira (9.037/96) e a praxe internacional. São Paulo: LTr., 1996, p.127.   
123 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.385. 
124 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Contrato. Interpretação. Princípio da boa-fé. Teoria do 

ato próprio ou da vedação do comportamento contraditório. Revista de Direito Privado, v.38, p.149, abr. 2009. 
125 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. São Paulo: 

RT, 2008, p.259. 
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dos atos pretender vivenciar uma situação jurídica em descompasso com o posicionamento 

anterior, por ele próprio assumido.”  

O Código Civil não trouxe norma específica acerca do princípio dos atos próprios, 

mas tal se mostra como derivação do princípio da boa-fé e se insere como princípio geral de 

direito
126

. Na arbitragem o princípio dos atos próprios assume papel importantíssimo, 

sobretudo na interpretação da convenção arbitral, que será objeto de estudo com 

profundidade no momento oportuno. 

Ressalte-se que há decisões judiciais reconhecendo a autonomia privada das partes 

para eleição de arbitragem como forma de solução de controvérsias
127

, o respeito à boa-fé
128

 e 

o reconhecimento do princípio dos atos próprios na arbitragem
129

. 

Por fim, a Lei de Arbitragem adotou o princípio da competência-competência no 

parágrafo único do artigo 8º, ao dispor: “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”.  

Embora o efeito negativo e positivo da convenção de arbitragem e a autonomia da 

cláusula compromissória se relacionem com o princípio em análise, serão abordados em 

tópicos próprios neste estudo. 

                                                           
126 Nesse sentido, ao comentar o artigo 422 do Código Civil leciona Silvio de Salvo Venosa: “Embora a doutrina do 

comportamento contraditório não tenha sido sistematizada nos ordenamentos como uma formulação autônoma, tal não 

impede que seja aplicada como corolário das próprias noções de Direito e Justiça, e como conteúdo presente na noção de 

boa-fé, como afirmamos.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Código civil interpretado. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.589). 
127 “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE AGÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 

DENUNCIADA EM EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DAQUELA. As partes, capazes e livres para a aceitação 

do pacto, estabelecendo a obrigatoriedade do juízo de arbitragem com fundamento no instituto da autonomia da vontade, 

elegeram o método extrajudicial para a solução de possíveis controvérsias. Pautaram-se pelas regras da Lei nº 9.307/1996, 

sem deixar margem para dúvida ou questionamento. Respeitadas as vozes em sentido contrário, submissão quer dizer 

sujeição, ou subordinação, ou condição em que se é obrigado a obedecer, razão pela qual conclui-se que a referida cláusula 

17 constituiu uma situação compromissória compulsória, porque impôs a utilização do procedimento arbitral para ‘Qualquer 

conflito originário deste Contrato...’ Apelação provida.” (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo nº1094260-

92.2013.8.26.0100, Rel. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j.24-04-2015); “EXTINÇÃO. Ação 

anulatória precedida de cautelar de sustação de protesto – Notas Promissórias. Vinculação destas a contrato de cessão de 

cotas sociais. Existência, contudo, no referido contrato, de compromisso arbitral. Cláusula que cabe ser preservada em 

obediência à autonomia da vontade Impossibilidade de as questões atinentes ao mérito do pacto serem conhecidas através de 

ação judicial quando outra foi a via eleita pelas partes a tanto. Matéria já decida por esta Turma em julgamentos anteriores 

Sentença de extinção do processo principal e cautelar, sem julgamento do mérito, que era mesmo imperativa. Inocorrência 

de má-fé a justificar o apenamento pretendido – Recurso desprovido.” (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo 

nº0241105-55.2009.8.26.0002 , Rel.  Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j.17-06-2015). 
128 “[...] Por fim, para corroborar com a fundamentação apresentada, ressalte-se que a inserção de cláusula arbitral nos 

contratos internacionais constitui prática freqüente, sendo, muitas vezes, condição essencial para a celebração da avença. 

Neste contexto, portanto, a solução do conflito arbitral representa a manifestação de vontade das partes e está estritamente 

vinculada à observância do princípio da boa-fé que deve animar, também, os contratos internacionais, sob pena, inclusive, de 

ser imputado à empresa brasileira prática de ato desleal por descumprimento do que foi pactuado [...]”. (BRASIL. Tribunal 

de Justiça de São Paulo. REsp nº712.566/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05-09-2005, p.407). 
129 “[...] Sua postura atual (pedido de nulidade da sentença arbitral) denota flagrante contradição com o comportamento 

anteriormente adotado (início do procedimento arbitral), em clara ofensa à Teoria dos Atos Próprios, como concreção do 

Princípio da Boa-fé Objetiva [...]”. (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo nº0009186-54.2010.8.26.0048, 

Rel. Marcia Tessitore, 2ª Câmara de Direito Privado, j.07-10-2014). 
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 Inobstante a doutrina comumente se refira ao princípio em questão através da 

expressão competência-competência, originário do direito alemão Kompetenz-Kompetenz, 

entendemos que a expressão mais adequada seja jurisdição-jurisdição
130

 pois, conforme já 

manifestado, a arbitragem encerra natureza jurisdicional. 

 Dessa forma, o árbitro é competente para decidir sobre sua própria jurisdição, a qual 

lhe foi outorgada através da convenção de arbitragem (cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral), decidindo acerca das objeções de uma das partes quanto à sua 

existência ou validade.  

A regra adotada determina que o árbitro irá decidir em primeiro lugar acerca de sua 

jurisdição, podendo essa questão ser reexaminada a posteriori pelo Poder Judiciário. Não há, 

portanto, exclusividade do juízo arbitral acerca da existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem. 

A doutrina pátria admite, como regra a prioridade dos árbitros acerca da existência, 

validade e eficácia da convenção de arbitragem. Todavia, quanto às exceções, ou seja, 

naqueles casos em que há vícios patentes, a doutrina não é uníssona em relação à prioridade 

de análise pelo árbitro. Vejamos as posições dos doutrinadores, as quais denominamos rígida 

e flexível. 

Bertrand Ancel
131

 parece adotar a posição mais rígida ao defender que:  

 

O árbitro cuja investidura é contestada por uma das partes não tem nenhuma razão 

para renunciar sua missão pela simples alegação de inexistência ou nulidade da 

convenção de arbitragem. [...] Sobretudo obrigar o árbitro à inação até que uma 

autoridade judicial se pronuncie sobre a validade da cláusula de arbitragem é 

postular a existência de uma relação de subordinação que colocaria a arbitragem 

imediatamente na esfera de autoridade da ordem estatal, que a integraria ab initio no 

sistema judiciário-coercitivo do Estado. 

 

 

No mesmo sentido, Joel Dias Figueira Júnior
132

:   

 

Não caberá ao Estado Juiz decidir acerca da existência, validade ou eficácia da 

convenção de arbitragem ou do contrato que contenha a cláusula compromissória, 

salvo na hipótese do artigo 32, I, quando o Judiciário poderá ser provocado para se 

manifestar no âmbito da ação anulatória ou em embargos do devedor. Por isso se 

diz que, em linha de princípio, somente ao árbitro ou tribuna arbitral compete o 

conhecimento destas matérias, seja de ofício ou mediante provocação de qualquer 

das partes (Artigo 8º, parágrafo único).   

                                                           
130 Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.144. 
131 ANCEL, Bertrand. O controle de validade da convenção de arbitragem: o efeito negativo da “competência-competência”. 

Tradução de Maria Cláudia de Assis Procopiak. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo, IOB Thompson, n.6, p.52-

64, abr.-jun., 2005, p.54. 
132 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução: análise crítica da Lei nº9.307, de 23.09.1996. São 

Paulo: RT, 1999, p.193. 
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De outro lado, adotando posição mais flexível, admitindo a apreciação do Poder 

Judiciário antes do juízo arbitral, em alguns casos, leciona Cândido Rangel Dinamarco: 

 

[...] o poder de apreciação pelos árbitros não chega ao ponto de subtrair 

radicalmente aos juízes togados a competência para avaliar os casos em que não 

possa sequer haver dúvida séria e razoável sobre a cláusula (dupla interpretação), 

suas dimensões, suas ressalvas, sob pena de abrir escâncaras à indiscriminada 

subtração dos litígios à apreciação pelo juiz natural.   

 

Em posição similar à anterior, Francisco Cahali
133

 se manifesta:  

  

Como exceção à regra, a análise é circunstancial, ou seja, dependerá do quanto 

apresentado na hipótese submetida a exame. O relevante é saber que, diante de uma 

anomalia evidente, detectada primo ictu oculi, há que se admitir a avaliação prévia 

(ou concomitante) do vício pelo Judiciário, permitindo-se-lhes, se o caso, seguir à 

apreciação do mérito do conflito, se reconhecer incidentalmente a invalidade da 

previsão.  

 

Carlos Alberto Carmona
134

 parece adotar uma posição um pouco mais flexível ao 

abarcar em suas lições outras hipóteses além das mencionadas pelos dois últimos 

doutrinadores: 

A atribuição de poderes ao árbitro para regular seus próprios poderes, porém, 

resolve apenas parte do problema, pois, em algumas hipóteses, caberá ao juiz 

togado lidar com a existência da existência, validade e eficácia da convenção de 

arbitragem. Isso ocorrerá, como já se viu, nos casos do artigo 7º da Lei, e também 

quando o réu, citado para os termos de uma demanda, arguir exceção de 

compromisso, sem esquecer que, quanto à cláusula arbitral, poderá o juiz, de ofício, 

reconhecendo sua validade, extinguir o processo, remetendo as partes à via arbitral 

para solucionar seu litígio. Percebe-se, portanto, que o ordenamento brasileiro – à 

semelhança do que ocorreu na Itália – não estabelece uma competência exclusiva do 

árbitro para resolver todo e qualquer ataque à convenção de arbitragem, o que 

naturalmente poderá criar inconvenientes de difícil solução [...].    

 

Em nosso sentir, o juízo estatal deve analisar, nos casos excepcionais, apenas a 

existência da convenção de validade, deixando a verificação da validade e eficácia para 

análise do árbitro. Isso porque o CPC/2015 reforçou o princípio da competência-competência 

disciplinado da Lei de Arbitragem ao dispor: “Artigo 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o 

juízo arbitral reconhecer sua competência;”. 

Note-se que duas situações são tratadas pela norma: a primeira, a alegação de 

existência de convenção de arbitragem; a segunda, o reconhecimento pelo juízo arbitral de 

sua competência.  

                                                           
133 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.141. 
134 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.176. 
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Desse cenário extrai-se a seguinte indagação quanto à primeira situação: se o juízo 

arbitral ainda não apreciou a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, seja 

porque ainda não se constituiu a arbitragem ou porque ainda não se formou juízo a respeito, 

poderá o juízo estatal fazê-lo?  

Pela interpretação literal da norma não parece ser possível visto que o texto é expresso 

ao afirmar que o juiz não resolverá o mérito se acolher a alegação de existência de convenção 

de arbitragem. Se fosse a intenção do legislador outorgar jurisdição ao juízo estatal para 

análise prévia acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, não teria 

sido expresso ao afirmar “acolher a alegação de existência”. O que se permite, dessa forma, é 

a análise pelo Poder Judiciário acerca da existência da convenção de arbitragem, relegando 

aos árbitros a análise de sua validade e eficácia. Assim, entendemos porque a análise no 

plano da validade e eficácia da convenção de arbitragem pode necessitar de instrução 

probatória específica, incumbência que compete apenas ao árbitro. 

A respeito do plano da existência, transcrevemos as lições de Giovanni Ettore 

Nanni
135

: 

Portanto, para o plano da existência, o que se considera como elemento essencial é a 

declaração de vontade por si só. Sem ela, não há negócio jurídico. De outra banda, a 

qualidade dessa manifestação volitiva, se viciada ou não, é matéria para o plano da 

validade. Por consequência, a cláusula compromissória exige declaração de vontade 

para se aperfeiçoar como negócio jurídico, sob pena de ser inexistente, insuscetível 

de outorgar jurisdição aos árbitros. 

 

Assim, enquanto não analisadas a existência, a validade e a eficácia da convenção de 

arbitragem pelo juízo arbitral, em regra, o juízo estatal deverá solicitar-lhe prévio 

pronunciamento a respeito, se já instituída a arbitragem, suspendendo o processo por até um 

ano, conforme o artigo 313, V, do CPC/2015. Caso não tenha sido instituída a arbitragem, 

admite-se ao juízo estatal perquirir apenas quanto à existência da convenção de arbitragem, 

visando constatar se as partes outorgaram jurisdição aos árbitros. Caso o juízo judicial 

verifique a inexistência de convenção de arbitragem, então, não houve a intenção das partes 

em subtrair o julgamento da causa pelo Poder Judiciário. Inexiste, portanto, outorga de 

jurisdição aos árbitros, razão pela qual procederá a análise de fundo do litígio. Em sentido 

oposto, constatando a existência de convenção de arbitragem, mesmo incerta sua validade e 

eficácia, deve extinguir o processo sem julgamento do mérito, pois tal matéria é de primevo 

conhecimento dos árbitros.      

                                                           
135 NANNI, Giovanni Ettore. Cláusula compromissória como negócio jurídico: análise de sua existência, validade e eficácia. 

In: NANNI, Giovanni Ettore. Direito civil e arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014, p.30. 
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Quanto à segunda hipótese tratada pela norma – o reconhecimento pelo juízo arbitral 

de sua competência – não há dúvida de que o juízo estatal deverá extinguir o processo sem 

resolução do mérito.  

A jurisprudência ora adota posição mais flexível
136

, admitindo que o juízo estatal 

analise a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem antes da avaliação prévia 

do juízo arbitral, sobretudo quando ainda não instituída a arbitragem, ora adota posição mais 

rígida
137

 ao vedar o prévio exame judicial acerca da existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem. 

Noutro norte, o direito processual civil pátrio determina que o juiz declare sua própria 

incompetência absoluta, conforme o artigo 113
138

 do CPC/1973, correspondente ao §1º do 

artigo 64
139

 do CPC/2015.   

Naturalmente, em decorrência do princípio da competência-competência, admitido 

tanto na Lei de Arbitragem como no Código de Ritos, podem ocorrer conflitos de 

competência, positivo e negativo, quando dois juízes ou juiz e árbitro se declarem 

competentes ou incompetentes para conhecer da causa, respectivamente. 

Para o que interessa ao presente estudo, em caso de conflito de competência entre o 

juízo estatal e o juízo arbitral, negativo ou positivo, registre-se, por oportuno, que o Superior 

Tribunal de Justiça, em importante precedente, por maioria de votos (5 x 4), declarou-se 

competente para apreciar conflito de competência entre uma câmara arbitral e o juízo estatal, 

                                                           
136 “DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. FRANQUIA. CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA. Previsão no contrato de franquia cuja rescisão é pleiteada. Princípio da competência-competência. 

Exegese. Ação ajuizada pelo Apelante perante o Judiciário. Ausência de qualquer ato para dar início à arbitragem. 

Inexistência de óbice legal ao Judiciário declarar a validade ou invalidade da cláusula compromissória antes do árbitro. 

Artigos 8º e 20 da Lei nº9.307/96. Ausência de fixação de impedimento para a análise judicial prévia da validade da cláusula 

compromissória. Interpretação do princípio da competência à luz das doutrinas alemã, suíça, americana e mexicana. 

Doutrina francesa que se mostra extremamente restritiva. Violação à garantia constitucional da duração razoável do processo 

e ao princípio da economia processual. [...] Recurso provido.” (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação 

nº0183377-82.2011.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.18-12-2012)  
137 “ARBITRAGEM. AÇÕES CAUTELAR E PRINCIPAL QUE BUSCAM, RESPECTIVAMENTE, A SUSPENSÃO DO 

PROCEDIMENTO ARBITRAL E SUA NULIDADE. Impossibilidade de manifestação pelo Poder Judiciário. Arbitragem 

que é exceção ao princípio do livre acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição. Questões relativas à existência, 

validade e eficácia da convenção da arbitragem e do contrato que possui a cláusula compromissória devem ser apreciadas 

pelo árbitro. Regra do 'kompetenz kompetenz'. Princípio da autonomia do Juízo Arbitral. Artigo 8º 'caput' e parágrafo único, 

da Lei nº9.307/1996. Agravante que não teve tolhido qualquer direito acerca da nomeação do árbitro, na medida em que 

houve notificação da Câmara Arbitral garantindo-lhe tal faculdade. Participantes da arbitragem que possuem meios hábeis a 

demonstrar, de forma fundamentada, sua discordância perante o juízo arbitral, consoante artigos 14, 15, 19 e 20 da Lei da 

Arbitragem, inclusive, se o caso, ulteriormente, por eventual afronta ao artigo 21, §2º, nos termos do artigo 32 do mesmo 

Diploma Legal. Restando à parte a possibilidade de discutir perante árbitro ou câmara arbitral, de forma ampla, assuntos, 

teses e argumentos que entenda serem passíveis de irregularidades, mostra-se prematuro o ajuizamento de demanda perante 

o Poder Judiciário. Arguição de extinção do processo sem resolução do mérito em contraminuta. Artigo 267, inciso VII. 

Processos, cautelar e principal extintos sem resolução do mérito.” (BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de 

Instrumento nº0037936-45.2012.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 

19-06-2012).  
138 Artigo 113 – A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção. 
139 Artigo 64 – A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. §1º A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.   
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preservando a autoridade do árbitro como juiz de fato e de direito, evitando, dessa forma, a 

prolação de decisões conflitantes, conforme inferido pelo acórdão abaixo:  

 

PROCESSO CIVIL. ARBITRAGEM. NATUREZA JURISDICIONAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA FRENTE A JUÍZO ESTATAL. 

POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. 

1. A atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza jurisdicional, 

sendo possível a existência de conflito de competência entre juízo estatal e câmara 

arbitral. 

2. O direito processual deve, na máxima medida possível, estar a serviço do direito 

material, como um instrumento para a realização daquele. Não se pode, assim, 

interpretar uma regra processual de modo a gerar uma situação de impasse, 

subtraindo da parte meios de se insurgir contra uma situação que repute injusta. 

3. A medida cautelar de arrolamento possui, entre os seus requisitos, a 

demonstração do direito aos bens e dos fatos em que se funda o receio de extravio 

ou de dissipação destes, os quais não demandam cognição apenas sobre o risco de 

redução patrimonial do devedor, mas também um juízo de valor ligado ao mérito da 

controvérsia principal, circunstância que, aliada ao fortalecimento da arbitragem 

que vem sendo levado a efeito desde a promulgação da Lei nº9.307/96, exige que se 

preserve a autoridade do árbitro como juiz de fato e de direito, evitando-se, ainda, a 

prolação de decisões conflitantes. 

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribuna (sic) Arbitral.” (STJ, 

CC 111.230 (0058736-73.2010.3.00.0000), Rel. Min. Nancy Andrighi,  publicado 

em 03/04/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=00587367320103000000&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
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3   CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 

 

3.1   Conceito e natureza jurídica da convenção de arbitragem 

 

A convenção de arbitragem, em sentido amplo, é o instrumento pelo qual as partes 

escolhem submeter todos os litígios ou parte deles, presentes ou futuros, à decisão de um ou 

mais árbitros. Nas palavras de Selma Lemes
140

, “A Convenção de Arbitragem é o atestado de 

nascimento do juízo arbitral”. 

A Lei nº9.307/96 tratou a convenção de arbitragem como gênero da qual são espécies 

a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Manteve, portanto, a dicotomia que há 

muito existia em nosso ordenamento, ao dispor: “Artigo 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.” 

Atualmente não há diferença acerca da eficácia entre as espécies de convenção de 

arbitragem, podendo-se instaurar a arbitragem na presença de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, embora haja distinção entre as modalidades, o que será melhor 

detalhado abaixo.  

Não há consenso na doutrina quanto à natureza jurídica da cláusula compromissória. 

No entanto, identificamos duas correntes a esse respeito: a) privatista e b) privatista-

jurisdicional. 

José Eduardo Carreira Alvim
141

, Giovanni Ettore Nanni
142

, Eduardo Silva da Silva
143

, 

Silvio de Salvo Venosa
144

, Leonardo de Faria Beraldo
145

, Antônio Pereira Gaio Júnior
146

,  

                                                           
140 LEMES, Selma Maria Ferreira. Convenção de arbitragem e termo de arbitragem. Características, efeitos e funções. 

Disponível em: http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri07.pdf. Acesso em: 18 fev.2015. 
141 ALVIM, José Eduardo Carreira.  Comentários à lei de arbitragem. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2004, p.51 apud 

FICHTNER, José Antônio; MONTEIRO, André Luís. Temas de arbitragem: primeira série. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, 

p.4: “a convenção de arbitragem nada mais é do que o acordo das partes, de submeter o litígio à decisão dos árbitros, seja 

através de uma cláusula compromissória, seja través do compromisso arbitral”.   
142 Esse autor se refere especificamente à cláusula compromissória. Porém, defendemos que a natureza jurídica da espécie 

cláusula compromissória também é a mesma para a outra espécie (compromisso arbitral) e, consequentemente, o gênero 

convenção de arbitragem tem a mesma natureza jurídica de suas espécies. (NANNI, Giovanni Ettore. Cláusula 

compromissória como negócio jurídico: análise de sua existência, validade e eficácia. In: NANNI, Giovanni Ettore. Direito 

civil e arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014, p.15): “É assim que se considera a cláusula compromissória um negócio 

jurídico, derivado de uma declaração de vontade vinculante com o propósito de outorgar aos árbitros a atribuição de julgar as 

controvérsias. Esse é o seu núcleo central ou obrigação principal.” 
143 SILVA, Eduardo Silva da. Arbitragem e direito da empresa: dogmática e implementação da cláusula compromissória. 

São Paulo: RT, 2003, p.72: “Como atos de autonomia negocial qualificam-se a cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral, reunidos em 1996 na convenção de arbitragem.” 
144 VENOSA, Silvio de Salvo. Código civil interpretado. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.1.017-1.018: “Parte da doutrina 

nega o caráter meramente contratual do compromisso, vendo em sua estrutura apenas uma forma de dirimir questões e não 

um meio de criar, modificar ou extinguir direitos. No entanto, parece-nos evidente o caráter contratual do compromisso 

como defendido por parte substancial da doutrina. Ademais, o próprio legislador coloca o compromisso arbitral ao lado da 

transação, cuja natureza contratual não se nega, dados os inúmeros pontos de contato entre ambos os negócios jurídicos”. 
145 BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de arbitragem: nos termos da Lei nº9.307/96. São Paulo: Atlas, 2014, p.158: “A 

sua natureza jurídica é de contrato, podendo de ser bilateral ou multilateral”. 

http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri07.pdf
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César Fiuza
147

 e José Emílio Nunes Pinto
148

 ressaltam o caráter privatista da convenção de 

arbitragem. De outro lado, Carlos Alberto Carmona
149

, Pedro A. Batista Martins
150

, Walter 

Brasil Mujalli
151

, Nilton César Antunes da Costa
152

, Joel Dias Figueira Junior
153

, Luis 

Fernando Guerrero
154

 e Ricardo de Carvalho Aprigliano
155

 reconhecem o caráter privatista, 

porém ressaltam a natureza jurisdicional do instituto.  

 Observe-se que mesmo aqueles que reforçam a natureza jurisdicional da convenção 

de arbitragem não deixam de reconhecer sua origem privatista. E o fazem porque se 

concentram nos seus efeitos práticos, que é a derrogação da jurisdição estatal, e não na sua 

origem. 

Determinar a natureza jurídica de um instituto consiste em determinar sua essência. E 

a essência da convenção de arbitragem é privatista, regida pelo Direito Civil, obedecendo aos 

                                                                                                                                                                                     
146 GAIO JUNIOR, Antônio Pereira. Teoria da arbitragem. São Paulo: Rideel, 2012, p.38: “Dada a natureza contratual, a 

validade da convenção de arbitragem dependerá do correto preenchimento dos requisitos essenciais do contrato [...]”.  
147 FIUZA, César. Teoria geral da arbitragem. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p.90. “Da definição acima pode-se 

determinar, sem maiores atropelos, a natureza jurídica do compromisso arbitral. Não há dúvidas de que seja negócio 

jurídico”, p.107 “É, como o compromisso arbitral, negócio jurídico, por ser fruto de emissão lícita de vontade, dirigida a 

certo fim, desejado pelos agentes, cujos efeitos dependem mais da vontade do que da Lei, que apenas garante sua eficácia.”   
148 PINTO, José Emílio Nunes. A cláusula compromissória à luz do código civil. Revista de arbitragem e mediação, v.4, 

p.34, jan.2005, p.8: “Somos da opinião que, sendo a cláusula compromissória de natureza contratual, o artigo 422 do 

CC/2002 se aplica integralmente”. 
149 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.79: “a convenção de arbitragem tem duplo caráter: como acordo de vontades, vincula as partes no que se refere a litígios 

atuais ou futuros, obrigando-as reciprocamente à submissão ao juízo arbitral; como pacto processual, seus objetivos são os 

de derrogar a jurisdição estatal, submetendo as partes à jurisdição dos árbitros”; p.102: “Pode-se hoje dizer, com 

tranquilidade, que a cláusula arbitral é um negócio jurídico processual, eis que a vontade manifestada pelas partes produz 

desde logo efeitos (negativos) em relação ao processo (estatal) e positivos, em relação ao processo arbitral (já que, com a 

cláusula, atribui-se jurisdição aos árbitros).” 
150 MARTINS, Pedro Batista; LEMES, Selma M. Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos fundamentais da lei de 

arbitragem. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p.211: “Por estabelecer os contornos jurídico-processuais da jurisdição privada 

e, também, por investir o árbitro de poderes para solucionar a pendência, [...], cuja decisão vincula as partes, é que a melhor 

doutrina tem entendido ser o compromisso, e a cláusula compromissória ‘cheia’, negócio jurídico processual”.  
151 MUJALLI, Walter Brasil. A nova lei de arbitragem. São Paulo, Leme: LED, 1997, p.76-77: “Portanto, o compromisso 

arbitral é negócio jurídico processual, através do qual, as partes interessadas em resolver seus litígios, que versem sobre 

direito disponíveis, deferem a solução à terceiros, com caráter vinculativo, afastando assim, a jurisdição estatal”. 
152 COSTA, Nilton César Antunes da. Efeitos processuais da convenção de arbitragem.  Campinas, SP: Servanda, 2006, 

p.111: “A convenção de arbitragem tem natureza jurídica convencional, cujo fim último do pactuado entre as partes é a 

instituição do juízo arbitral. [...] Na realidade, é a base convencional que é a essência garantidora da instituição do juízo 

arbitral, fim máximo da convenção de arbitragem, que, inobstante derivada da vontade humana, que lhe faz parecer 

estritamente contratual, tem sua autonomia que repercute diretamente na órbita material e processual, tudo para que o que foi 

convencionado chegue a um resultado prático satisfatório”.    
153 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes das relações de consumo. 

Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação, v.4, p.1121-1154, set.2014. “Seguindo a linha da natureza jurídica do 

próprio instituto da arbitragem que procura conciliar as teorias privatista (ou contratual) e publicista (ou jurisdicional), 

atribuindo-a um caráter sui generis, tendo em vista que nasce da vontade das partes (caráter privado obrigacional) para 

regular relações de ordem processual (caráter público), a convenção arbitral aparece, conseqüentemente, na qualidade de 

contrato privado que disciplina matéria de interesse particular e, num segundo plano, a ordem pública nacional ou 

internacional, na medida em que se destina a compor controvérsia que, mesmo entre particulares, afeta essa ordem pública.” 
154 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo, Atlas, 2009, p.12: “Não há 

como negar que a convenção de arbitragem tem a natureza de negócio jurídico processual, pois é nítido que o fim celebrado 

entre as partes é a solução do litígio, do modo estabelecido na convenção de arbitragem”. 
155 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Cláusula compromissória: aspectos contratuais. Revista do Advogado nº116, ano 

XXXII, jul.2012, p.176: “[...] que à sua natureza contratual é preciso adicionar outras características, tais como a autonomia 

da cláusula compromissória e a sua elevada força vinculante, para então se concluir que esta modalidade de convenção 

arbitral é, efetivamente, um negócio jurídico processual”. 
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requisitos do negócio jurídico estabelecidos no artigo 104 do Código mencionado. Somente 

quando deflagrado o litígio é que se torna eficaz a eleição da arbitragem como forma de 

solução do conflito. Dessa forma, o pretendido viés jurisdicional (ou efeito processual, como 

preferem alguns) da convenção arbitral fica diferido para momento posterior, quando do 

surgimento da lide. Como bem acentuado por Giovanni Ettore Nanni
156

, se não surgir 

nenhuma controvérsia a vertente processual sequer se implementa. 

Somam-se a esses argumentos o fato de que desde as reformas processuais, sobretudo 

a operada pela Lei nº8.952/94, que promoveu nova redação ao artigo 461 ao Código de Ritos, 

e o advento do Código Civil/2002, a regra geral passou a ser que as obrigações sejam 

cumpridas de forma específica, sendo a exceção a resolução em perdas e danos. 

Dessa forma, reconhecer a natureza privatista da convenção de arbitragem não conduz 

afirmar que em caso de descumprimento da obrigação será resolvida em perdas e danos. 

Longe disso! Descumprida a obrigação de fazer pactuada pelas partes através de convenção 

de arbitragem caberá execução específica da obrigação, nos termos do artigo 7º da Lei de 

Arbitragem
157

, à semelhança do que dispõe o artigo 461 do CPC/1937
158

, regra mantida 

também no artigo 497 do CPC/2015
159

. 

  Trataremos, abaixo, da cláusula compromissória e do compromisso arbitral, espécies 

da convenção de arbitragem. 

  

3.2  Cláusula compromissória 

 

A terminologia cláusula compromissória surgiu no ordenamento jurídico brasileiro no 

artigo 9º do Decreto nº3.900, de 26 de junho de 1867
160

. Esse é o marco regulatório da 

                                                           
156 NANNI, Giovanni Ettore. Cláusula compromissória como negócio jurídico: análise de sua existência, validade e eficácia. 

In: NANNI, Giovanni Ettore. Direito civil e arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014, p.16-17: “Porém, entende-se que é 

despiciendo o designativo processual na gênese da cláusula compromissória. Ela é um pacto de direito material, em que sua 

vertente processual surge em momento posterior, no âmbito de sua eficácia, fora, portanto, de sua natureza jurídica. Aliás, 

dependendo do caso concreto, se não é deflagrada nenhuma controvérsia, ele nem sequer se implementa”.   
157 Nesse sentido, NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante. 9.ed. São Paulo: RT, 2006, p.586: “6. Arbitragem. Inadimplida a obrigação de fazer assumida pelas partes em 

convenção de arbitragem (cláusula compromissória ou compromisso arbitral), cabe ação condenatória semelhante à do CPC 

461, mas como o regime jurídico da LArb 7º”.  
158 Artigo 461– Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento.  
159 Artigo 497 – Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá 

a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 
160 Artigo 9º – A cláusula de compromisso, sem a nomeação de árbitros, ou relativa a questões eventuaes não vale senão 

como promessa, e fica dependente para sua perfeição e execução de novo e especial accordo das partes, não só sobre os 

requisitos do artigo 8º senão também sobre as declarações do artigo 10. 
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cláusula compromissória
161

. O Código Civil de 1916 deixou de tratar da cláusula 

compromissória, dedicando-se apenas ao compromisso arbitral, disciplinando-o nos artigos 

1.037 a 1.048. 

Conforme descrito no início desse estudo, a cláusula compromissória, antes da Lei de 

Arbitragem, era havida como um contrato preliminar que não satisfazia as condições de 

validade do contrato definitivo, que seria o compromisso – de acordo com o artigo 1006, §2º, 

do Código de Processo Civil de 1939
162

 ou à exigência do artigo 639, do Código de Processo 

Civil de 1973
163

. 

 No regime anterior, portanto, não havia paridade entre a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral. Aquela tinha natureza de pré-contrato (pacto de contranhendo) e sua 

inobservância não legitimava a execução forçada do avençado, na medida em que tal 

estipulação não impedia a apreciação da causa pelo Poder Judiciário e apenas gerava direito à 

indenização em perdas e danos em favor da parte prejudicada, de difícil apuração. Conforme 

já assinalado
164

, tal interpretação teve origem, sobretudo, em decorrência do artigo 9º, do 

Decreto nº3.900, de 26 de junho de 1867. A propósito, transcrevemos trecho do parecer de 

Clóvis Bevilaqua sobre o Protocolo de Genebra de 1923
165

:  

 

Nem o citado decreto (3.900) de 1867 nem o Código Civil põe em relevo a cláusula 

compromissória (pactum de compromittendo), de modo que surge a dúvida se esta 

cláusula tem força de criar impedimento para o que o juiz comum possa julgar, 

quando provocado por uma das partes, ou se é simples expressão da obrigação de 

fazer, que traça norma tão-somente às partes pactuantes e não aos órgãos do Poder 

Judiciário. No meu entender, a verdade está com está última opinião, porque a 

função do juiz é de ordem pública, é forma de soberania nacional, que não pode ser 

impedida, arredada ou modificada por convenção das partes. Assim, no direito 

pátrio, a cláusula compromissória é válida, obriga as partes, como qualquer outra 

cláusula contratual, mas não obriga o juiz. 

 

No plano internacional, o Protocolo de Genebra, subscrito pelo Brasil em 24 de 

setembro de 1923, ratificado em 5 de fevereiro de 1932, previu a cláusula arbitral aos  

contratos internacionais celebrados entre partes de países signatários, outorgando-lhe eficácia 

independentemente do compromisso arbitral.  

                                                           
161 Em sentido contrário, confira-se: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 

3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.94: “Antes da Lei nº9.307/96, o legislador não teve a preocupação de disciplinar a cláusula 

compromissória [...]”  
162 Artigo 1.006 – Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, será esta havida por enunciada logo que a sentença 

de condenação passe em julgado. [...] §2º Nas promessas de contratar, o juiz assinará prazo ao devedor para executar a 

obrigação desde que o contrato preliminar preencha as condições de validade do definitivo. 
163 Artigo 639 – Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso 

possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado. Esse 

dispositivo foi  revogado pela Lei nº11.232, de 2005. 
164 Vide item 2 – Da arbitragem no Brasil, do Capítulo I. 
165 BEVILAQUA, Clóvis. Parecer sobre o Protocolo de Genebra de 1923 – cláusulas de arbitramento comercial. Revista de 

Arbitragem e Mediação, v.9, p.315, abr.2006.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art9
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No Código Civil de 2002 a cláusula compromissória veio disciplinada no artigo 

853
166

, embora o título XX no qual está inserido o dispositivo receba o nome “Do 

Compromisso”, conforme já observado nesse estudo
167

. 

O artigo 3º da Lei de Arbitragem equiparou a cláusula compromissória ao 

compromisso arbitral, atribuindo força vinculante àquela, prevendo execução específica 

quando se estiver diante de cláusula compromissória “vazia” (o que será objeto de estudo em 

momento oportuno). Essa alteração é fator determinante de impulso à utilização da 

arbitragem do Brasil
168

.  

Acerca da dicotomia (cláusula compromissória e compromisso arbitral) empregada 

pela legislação brasileira, José Emílio
169

 informa:  

 

Vale aqui uma referência especial ao critério adotado pela nossa lei. É importante 

que tenhamos em mente que a mesma foi elaborada no início da década de 90 e 

surgia num cenário legislativo tradicional onde prevalecia a noção de cláusula 

compromissória e compromisso. Outorgar a execução específica à cláusula 

compromissória já era uma ousadia. Ousadia essa que veio a ser objeto de discussão 

quanto à sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Que se pudesse 

ousar a ponto de adotar um tratamento similar ao da legislação espanhola de 1988 e 

2003, isso seria inimaginável, muito embora os autores do projeto tenham sido 

tentados pela idéia (sic). Optou-se, portanto, por uma posição mais ortodoxa e 

compatível com o estágio de desenvolvimento, àquela época, do instituto da 

arbitragem no Brasil. 

 

 De acordo com o artigo 4º da Lei nº9.307/96, 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”. A cláusula 

compromissória ajustada no momento de conclusão do negócio jurídico subtrai desde logo a 

                                                           
166 Artigo 853 – Admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante juízo arbitral, na 

forma estabelecida em lei especial. 
167 Vide Capítulo I, item 2 – Da arbitragem no Brasil. 
168 Nesse sentido: LIMA, Cláudio Vianna de. Ensaio sobre os efeitos do uso da expressão “convenção de arbitragem” na Lei 

nº9.307/96. In: (Coord.) PUCCI, Adriana Noemi. Aspectos atuais da arbitragem: coletânea de artigos sobre arbitragem. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.73: “Veio a Lei nº9.307/96 a adotar a convenção de arbitragem, não por ‘uma questão 

puramente terminológica’, mas por graves razões de fundo: eliminar a defasagem do Brasil em face do mundo desenvolvido, 

em termos de acordo de vontades para o estabelecimento da arbitragem, atualização e modernização da legislação, 

reabilitação da cláusula compromissória como pacto eficiente da instauração do juízo arbitral, unificação, desta sorte, dos 

efeitos do compromisso e da cláusula arbitral, havidos um e outra, como espécies do mesmo gênero, coerência com os atos 

internacionais que o Brasil firmou e com leis internas vigorantes, afastando a referência leviana a contrato em se tratando das 

espécies de convenção de arbitral, pondo de lado a idéia (sic), mais absurda ainda, de que a cláusula compromissória seja 

mero ‘contrato preliminar’ e reconhecendo, a final, a normatividade própria das convenções, denominando convenção de 

arbitragem tanto o compromisso, quanto a cláusula compromissória, consagrando, por derradeiro, a designação exata para o 

fenômeno, cientificamente, distinto do contrato.)”; (MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem através dos tempos. 

Obstáculos e preconceitos à sua implementação no Brasil. In: GARCEZ, José Maria; PUCCI, Adriana Noemi. Arbitragem 

na era da globalização. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.46): “A Lei nº9307, de 23 de setembro de 1996, introduziu 

institutos de vanguarda e suprimiu todos os obstáculos legais ao pleno desenvolvimento da arbitragem no Brasil, como a 

ineficácia da cláusula compromissória e a necessidade de homologação do laudo arbitral.” 
169 PINTO, José Emílio Nunes. A cláusula compromissória à luz do código civil. Revista de arbitragem e mediação, v.4, 

p.34, jan.2005, p.5. 
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apreciação de eventuais litígios pelo Poder Judiciário, atribuindo jurisdição ao árbitro ou 

árbitros. Trataremos, a seguir, das especificidades da cláusula compromissória. 

 

3.2.1   Cláusula arbitral completa (ou cheia)  

 

A cláusula compromissória completa é aquela que direta ou indiretamente estipula a 

forma pela qual se dará a nomeação do árbitro ou árbitros
170

. Diz-se direta quando a forma de 

nomeação dos árbitros é ajustada na própria cláusula ou em outro documento que a 

complemente, e indireta quando as partes se reportam à instituição especializada na 

administração do procedimento arbitral, pois o seu regulamento certamente contemplará a 

forma de nomeação do árbitro ou árbitros. É o que dispõe o artigo 5º da Lei nº9.307/96:  

 

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. 

 

Dessa forma, podem eleger uma instituição arbitral para administrar o procedimento 

arbitral, aderindo às regras desta ou valer-se de sua autonomia privada para estabelecer se 

todo o conflito ou parte dele será solucionado através da arbitragem, a forma de nomeação do 

árbitro ou árbitros, a quantidade de árbitros e suas qualificações, sempre em número ímpar, as 

regras relativas ao procedimento e a forma pela qual os atos serão praticados, a sede da 

arbitragem, a escolha da lei aplicável ou a autorização para que o julgamento se dê por 

equidade, o prazo para a prolação da sentença, a responsabilidade pelo pagamento das 

despesas e honorários dos árbitros, e tudo o mais que seja pertinente ao bom andamento do 

procedimento arbitral, respeitando sempre os bons costumes e a ordem pública.  

Mas, advirta-se, caso as partes optem por não escolher uma instituição arbitral, 

preferindo uma arbitragem ad hoc, indispensável ao menos que ajustem a forma como será 

nomeado o árbitro ou árbitros, sob pena de firmarem cláusula arbitral incompleta. Em caso de 

desacordo sobre a forma de nomeação do árbitro ou árbitros, não terão aberta a imediata 

jurisdição arbitral, mas serão obrigadas a se valerem dos artigos 6º e 7º da Lei de Arbitragem, 

o que será abaixo examinado. 

                                                           
170 Entendendo que deve ser observado os requisitos mínimos do artigo 10 da Lei nº9.307/96, posicionamento com o qual 

não comungamos, confira-se: SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Manual de arbitragem. 4.ed. São Paulo: RT, 2010, 

p.77-78: “A cláusula arbitral cheia é aquela que contém os requisitos mínimos para que possa ser instaurado o procedimento 

arbitral (as condições mínimas que o artigo 10 da Lei de Arbitragem impõe para o compromisso arbitral), como por 

exemplo, a forma de indicação dos árbitros, o local, etc., tornando prescindível o compromisso arbitral.” 
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Uma vez firmada cláusula compromissória completa, assim entendida aquela que 

contenha ao menos a forma de indicação do árbitro ou árbitros, a instauração do 

procedimento arbitral será direta e imediata, de acordo com a forma ajustada pelas partes, 

prescindido do compromisso arbitral. 

 

3.2.2   Cláusula arbitral incompleta (em branco ou vazia)  

 

A cláusula compromissória incompleta é aquela que não contém os elementos 

mínimos necessários para a nomeação do árbitro ou árbitros, tampouco se reporta a 

instituição especializada na administração do procedimento arbitral, o que deverá ser suprido 

pelas próprias partes quando do surgimento do conflito (artigo 6º) mediante a celebração do 

compromisso arbitral ou através de intervenção judicial (artigo 7º), ocasião em se fixará a 

forma de nomeação e o número de árbitros.  

Carlos Alberto Carmona
171

 questiona a necessidade de se firmar o compromisso 

arbitral mesmo diante de cláusula incompleta, pois bastaria às partes encontrarem uma forma 

de nomeação de árbitros, que ao aceitarem o encargo já viabilizariam o início do 

procedimento arbitral. Se dúvida houver sobre os contornos do litígio, os árbitros convocam 

as partes para firmarem o adendo de que trata o artigo 19, parágrafo único da Lei de 

Arbitragem. Com a alteração promovida pela Lei nº13.129/2015, o dispositivo passou a ser 

previsto no parágrafo 1º do artigo 19
172

 e teve sua redação minimamente alterada.  

Ressalta-se que de acordo com a Lei nº9.307/96, mesmo quando diante de cláusula 

incompleta esta será válida e eficaz, admitindo execução específica. Produzirá efeitos mesmo 

que uma das partes manifeste oposição à instituição do juízo arbitral, pois desde sua 

pactuação já houve renúncia à solução do litígio pelo Poder Judiciário e eleição da arbitragem 

como forma de solução da controvérsia. 

A celebração do compromisso deve ser buscada inicialmente pela parte interessada 

mediante comunicação à outra de sua intenção de iniciar o procedimento arbitral, por 

qualquer meio de comunicação (telegrama, correspondência eletrônica, etc.) que demonstre o 

recebimento. Não há formalidade especial para a prática de tal ato
173

.  

                                                           
171 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.145. 
172 Artigo 19 – Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se 

forem vários. §1º Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar 

questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado, juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que 

passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem.  
173 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.143-144: “Quanto ao meio de comunicação, não estão descartados o fac-símile (que comporta demonstração – embora 
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Caso o convocado compareça e as partes cheguem a consenso, ao menos sobre a 

forma de nomeação dos árbitros
174

, aceitando estes o encargo, a incompletude da cláusula 

arbitral desaparece e inicia-se o procedimento arbitral. Restará superada a forma de 

nomeação dos árbitros caso as partes consensualmente optem por aderir ao regulamento de 

instituição arbitral.  

De outro lado, se o convocado comparece, mas as partes não chegam a um consenso 

sobre os termos do compromisso arbitral ou ao menos a forma de indicação dos árbitros, ou 

ainda, no caso da parte convocada não comparecer, restará à parte interessada promover a 

ação judicial, disposta no artigo 7º
175

 da Lei de Arbitragem, o qual estabelece o procedimento 

e os requisitos específicos a serem observados. Ao juiz compete suprir a lacuna quanto à 

forma de nomeação de árbitros, podendo nomear árbitro único ou designar instituição arbitral 

para administrar o procedimento. É vedada, portanto, a apreciação da matéria de mérito pelo 

juízo estatal. 

A intervenção judicial aparece como um instrumento excepcional para conferir 

eficácia à cláusula compromissória incompleta
176

. Não havia outro caminho a trilhar, pois, 

nascido o conflito, em muitas oportunidades se mostra improvável o entendimento das partes 

acerca de um compromisso arbitral que estabeleça a forma de nomeação do árbitro ou 

árbitros. 

                                                                                                                                                                                     
ainda não completamente segura – de envio e recepção) e o telegrama com aviso de recebimento. Não determinando a Lei 

que a comunicação seja escrita, pode-se cogitar da utilização de via eletrônica (e-mail), preocupando-se, porém, o 

interessado de munir-se de prova do recebimento da mensagem pelo destinatário, já que, na hipótese de fracassar a tentativa 

e ser necessário o recurso à via judicial, caberá ao interessado (no caso, o autor da demanda de que trata o artigo 7º) 

demonstrar que procurou validamente instaurar a arbitragem através do mecanismo previsto no artigo em questão, sob pena 

de ver decretada a carência da ação por falta de interesse de agir.”  
174 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p.146: “[...] havendo boa-fé, escapam os litigantes ao problema com o simples acordo sobre a indicação do 

árbitro, já que, aceito o encargo, caberá a ele – instaurada que está a arbitragem – levar adiante o procedimento arbitral.”  
175 Artigo 7º – Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte 

interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz 

audiência especial para tal fim. §1º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o 

documento que contiver a cláusula compromissória. §2º Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a 

conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de comum acordo, do 

compromisso arbitral. §3º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, 

sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória e 

atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21, §2º, desta Lei. §4º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação 

de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. §5º 

A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção 

do processo sem julgamento de mérito. §6º Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a 

respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. §7º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como 

compromisso arbitral.  
176 Nesse sentido, PINTO, José Emílio Nunes. A cláusula compromissória à luz do código civil. Revista de arbitragem e 

mediação, v.4, p.34, jan.2005, p.8: “A regra do artigo 6º da Lei nº9.307/1996 é uma oportunidade que a lei propicia às partes 

para que estas venham a sanar as irregularidades perpetradas na elaboração da cláusula compromissória e que, surgida a 

controvérsia, impedem a sua instituição. Por essa razão, entendemos que o contencioso previsto no artigo 7º da Lei 

nº9.307/1996 tem efetivamente, na estrutura da lei, natureza de excepcionalidade. Esse contencioso não foi criado para ser 

utilizado como a regra geral. Esta, sem dúvida, é a esperada colaboração das partes em suprir as deficiências constatadas 

fundada na confiança mútua, removendo-se os obstáculos que impeçam a instauração da arbitragem.” 
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Importante ressaltar que o recurso de apelação interposto contra a sentença que julga 

procedente o pedido de instauração do procedimento arbitral será recebido apenas no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 520, VI, do CPC/1973
177

, o que foi mantido no artigo 1.012, 

IV
178

, do CPC/2015. 

Comungamos do mesmo entendimento de Carlos Alberto Carmona
179

, para quem as 

partes devem, ao menos, estabelecer o mecanismo de nomeação do árbitro ou árbitros, de 

modo a prescindir de intervenção do Poder Judiciário.  

Perfilham do mesmo entendimento José Antônio Fichtner e André Luís Monteiro
180

:  

 

Apesar de alguma divergência na doutrina quanto a quais elementos teriam que 

estar previstos na cláusula compromissória para qualificá-la como cheia, 

consideramos que a Lei de Arbitragem estabeleceu como norte a escolha do 

regulamento arbitral (artigo 5º, caput, primeira parte) ou a escolha do procedimento 

para instituição da arbitragem, ou seja, a escolha da forma de nomeação dos árbitros 

(artigo 5º, caput, segunda partes, c/c artigo 19, caput). 

 

Esse o entendimento que julgamos mais adequado. Aos argumentos já narrados pela 

doutrina, acrescentamos que se as partes elegem uma forma de nomeação do árbitro ou 

árbitros, é sinal que já contemplaram também o número de julgadores, sem o que seria 

impossível proceder a nomeação destes. Dessa forma, uma vez nomeado o árbitro ou árbitros, 

eles cuidarão em estabelecer o procedimento de desenvolvimento da arbitragem, convocando 

as partes, se necessário for, para firmarem o adendo de que trata o artigo 19, §1º da Lei de 

Arbitragem.   

 

3.2.3  Cláusula arbitral escalonada (ou combinada)  

 

Embora parte da doutrina ora se utilize da expressão “cláusula combinada” ou 

“cláusula fracionada” para casos em que há eleição de foro e arbitragem num mesmo 

contrato, ora para tratar da escolha de meios autocompositivos e arbitragem, adotaremos 

nessa pesquisa as expressões “escalonada (ou combinada)” e “cláusula fracionada” apenas 

para tratar da previsão contratual que elege a arbitragem como forma de resolução de 

                                                           
177 Artigo 520 – A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito 

devolutivo, quando interposta de sentença que: [...] VI – julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem.  
178 Artigo 1.012 – A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir 

efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;  
179 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.156. 
180 FICHTNER, José Antônio; MONTEIRO, André Luís. Temas de arbitragem: primeira série. Rio de Janeiro: Renovar, 

2010, p.12. 
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controvérsias e outro meio autocompositivo
181

. Trataremos da cláusula de eleição de foro e 

arbitragem a seguir, de modo a não causar nenhuma confusão. 

 Considerando, ainda, o universo de possibilidades de combinação de meios 

autocompositivos e heterocompositivos, para os fins desse estudo daremos enfoque apenas às 

formas não adjudicadas mais difundidas no sistema brasileiro: negociação, conciliação e 

mediação. Embora não seja objeto específico desse trabalho, faremos uma breve 

conceituação das formas autocompositivas de solução de controvérsias que serão tratadas 

nesse tópico, de modo a distingui-las e evitar que sejam utilizadas como sinônimas. 

Na negociação, as partes tentam diretamente resolver suas divergências. Quando 

aparece um terceiro, o negociador, ele age em nome e no interesse de uma das partes. Não se 

apresenta, portanto, como um facilitador eleito pelas partes para lhes ajudarem na resolução 

do litígio.  

Diferentemente, na mediação e conciliação pressupõe-se a figura de um terceiro, o 

mediador ou conciliador, respectivamente. Na conciliação é realizada uma análise superficial 

do conflito, com vistas à solução da divergência através de acordo. O conciliador ressalta as 

vantagens do acordo e faz sugestões visando conduzir as partes a encontrarem a composição. 

Já a mediação busca resgatar a aptidão das pessoas em conflito para, através de uma 

adequada comunicação e com esforços comuns, encontrarem a melhor forma de se 

restabelecer o equilíbrio na relação. O mediador não faz sugestões para solução do conflito, 

mas apenas orienta para que os evolvidos encontrem por si próprios a forma mais adequada 

para a solução da controvérsia. Aqui o objetivo principal não é a resolução da controvérsia 

através de acordo, embora uma justa composição se revele desejável. Enquanto a conciliação 

é recomendada para casos em que não há vínculo anterior entre as partes (como, por 

exemplo, em litígios envolvendo acidentes de trânsito), a mediação é sugerida para os casos 

em que há vínculos anteriores (como, por exemplo, os litígios na área de família).    

Francisco José Cahali
182

 sintetiza a diferença entre mediação e conciliação: “O foco 

na mediação é o conflito, e não a solução. Na conciliação percebe-se o contrário: o foco é a 

solução, e não o conflito”. 

                                                           
181 LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas combinadas ou fracionadas: arbitragem e eleição de Foro. Artigo publicado na 

Revista do Advogado – Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). Edição Especial sobre Arbitragem, n.119, p.153-

158, abr.2013, p.153: “Cláusulas de eleição de foro e arbitragem, inseridas num mesmo contrato, são denominadas 

genericamente pela doutrina de cláusulas combinadas”;  GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e 

processo arbitral. São Paulo, Atlas, 2009, p.119: “A segunda categoria é a das cláusulas combinadas que indicam estar o 

litígio submetido à arbitragem, mas indicam também uma jurisdição estatal para a solução de conflitos sem especificar em 

que medida o Judiciário poderá se manifestar”.  
182 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.47. 
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O novo Código de Processo Civil (Lei nº13.105/2015) disciplinou e diferenciou os 

institutos da conciliação e mediação, conforme se observa pelo artigo 165, §2º e 3º abaixo 

transcritos: 

[...] §2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver 

vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada 

a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes 

conciliem. 

§3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo 

anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os 

interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 

comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 

benefícios mútuos. 

 

A busca por soluções adequadas e céleres para a resolução de conflitos, sobretudo em 

relações complexas, de longa duração e também naquelas que são reguladas por normas 

específicas, tem levado os operadores do direito a buscarem a solução das divergências 

através da forma autocompositiva, ou seja: negociação, conciliação e mediação.  

Para Fernanda Levy
183

, cláusulas escalonadas “são estipulações que preveem a 

utilização sequencial de meios de solução de controvérsias, em geral mediante a combinação 

de meios consensuais e adjudicatórios”. Assim, pode ocorrer a previsão de mediação e, caso 

não se obtenha êxito através dessa forma autocompositiva, passa-se para a resolução 

adjudicada através da arbitragem ou, ao contrário, inicia-se a arbitragem e sobrevindo 

ambiente propício, suspende-se a procedimento arbitral remetendo as partes para a mediação. 

Selma Lemes
184

 adverte que de cláusula escalonada não se trata quando as partes 

estabelecem, de forma genérica, aberta e com claro intuito de preservarem a relação 

comercial que as unem, que se eventualmente surgir controvérsia, “envidarão esforços para 

solucionar a controvérsia de forma amigável”.  Fernanda Levy
185

 denomina cláusula de 

cortesia a estipulação contratual de empreender conversações amigáveis visando resolver 

                                                           
183 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p.173. 
184 LEMES, Selma Ferreira. Cláusula escalonada ou combinada: mediação, conciliação e arbitragem. In: FINKELSTEIN, 

Cláudio. A questão da arbitrabilidade.  Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo: IOB Thompson, n.13, p.24-30, jan.-

mar. 2007: “Mas, note-se, por outro lado que algumas situações não se tratam de cláusulas escalonadas ou combinadas. 

Assim se verifica quando as partes estabelecem que surgida a controvérsia envidarão seus melhores esforços para solucionar 

a controvérsia amigavelmente e, não sendo possível, instituirão procedimento arbitral, regulando, em seguida, a arbitragem. 

A proposição de solução amigável, tal como acima mencionada, mesmo quando fixa prazo para que as partes tentem uma 

solução amigável, representa um procedimento informal e de condução de uma simples negociação, considerando-se 

verificada, sem maiores formalidades, com o início de trocas de correspondências, com atas de reuniões entabuladas para 

esse fim, inclusive envolvendo altos escalões da empresa, com o objetivo de alcançar solução para o dissenso.” 
185 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p.168: “Considera-se cláusula de cortesia a previsão pela qual as partes estipulam que empreenderão 

conversações amigáveis antes de buscarem outros meios disponíveis de solução de controvérsias, para resolverem conflitos 

que venham a surgir atinentes à relação contratual existente entre elas”.  
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conflitos relacionados ao contrato. E prossegue distinguindo a cláusula de cortesia da 

cláusula escalonada
186

:  

 

Diferem, assim, as cláusulas de cortesia de estipulações que preveem deveres 

determinados de submeter o conflito a meios de solução de controvérsias 

procedimentalmente estruturados, tanto no que se refere ao conteúdo da prestação – 

conversar amistosamente em prol de uma boa solução para a controvérsia é muito 

diferente de submeter a controvérsia à negociação, mediação e conciliação –, como 

quanto à possibilidade de que gerem efeitos obrigacionais específicos [...] 

 

 Nesse sentido, na elaboração de cláusula escalonada ou fracionada que preveja a 

negociação, conciliação ou mediação antes do início do procedimento arbitral deve-se fixar 

os parâmetros necessários para o seu adequado desenvolvimento, tais como a forma de início 

do procedimento, as obrigações das partes, o prazo de duração, a responsabilidade pelas 

despesas, e tudo o quanto necessário à espécie autocompositiva escolhida. 

Embora pouco utilizada na prática, muito se fala na doutrina acerca das cláusulas 

combinadas ou escalonadas de mediação e arbitragem (med-arb) ou arbitragem e mediação 

(arb-med), mas raramente se fala de cláusulas prevendo negociação e arbitragem ou 

conciliação e arbitragem e vice e versa. Tal cenário, em nossa opinião, ganhará em breve 

novos contornos, com frequentes utilizações de cláusulas combinadas ou escalonadas 

prevendo a utilização de meios autocompositivos e heterocompositivos, lastreada, sobretudo, 

na autonomia privada para escolha de métodos adequados para a gestão de conflitos. E 

entendemos dessa forma porque, desde a instituição da política judiciária de tratamento 

adequado dos conflitos de interesse através da Resolução nº125, de 29 de novembro de 2010, 

iniciou-se o fortalecimento dos meios alternativos de solução de controvérsias, que foram 

tratados em importantes diplomas legislativos, valendo revelar o quanto dispensado sobre o 

tema no novo Código de Processo Civil
187

 e na Lei de Mediação
188

, marco legal da mediação 

privada e judicial
189

. Somam-se a isso o fato de tradicionais instituições arbitrais, como o 

                                                           
186 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p.171. 
187 Artigo 2º [...] [...] §2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. §3º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 
188 Lei nº13.140, de 26 de junho de 2015. 
189 TUCCI, José Rogério Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO, Ricardo de Almeida; DOTTI, 

Rogéria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Coords.). Código de processo civil anotado. Associação dos Advogados de 

São Paulo, 2015, p.7-8: “Procurando infundir a cultura da pacificação entre os protagonistas do processo, o CPC/2015, em 

inúmeros preceitos, sugere a autocomposição. [...] Dada a evidente relevância social da administração da justiça, o Estado 

deve mesmo empenhar-se na organização de instituições capacitadas a mediar conflitos entre os cidadãos. No Brasil, o 

Ministério da Justiça preocupa-se em fornecer os meios necessários a várias organizações não governamentais, que têm 

como missão precípua a instalação e gestão de sistemas alternativos de administração de controvérsias. [...] Além destas 

importantes iniciativas, que seguem tendência mundial, o §3º do texto legal sob análise recomenda de modo expresso a 

solução suasória (autocomposição), que deverá ser implementada, na medida do possível e inclusive no curso do processo, 

“por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público”.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.140-2015?OpenDocument
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Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Câmara de 

Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP, entre tantas outras, já preverem regulamento 

para mediação privada, não se mostrando utopia antever que em breve também disciplinem 

os outros métodos autocompositivos: conciliação e negociação. 

Fernanda Levy
190

 relata a existência de dois modelos de cláusula arb-med. No 

primeiro, prevê arbitragem seguida de mediação, com divisão em dois procedimentos: inicia-

se a arbitragem e prossegue-se até a sentença, que não é revelada para as partes, 

suspendendo-se o procedimento arbitral para que se inicie a mediação, geralmente sob a 

condução do árbitro, que age como mediador. Em caso de composição, descarta-se a sentença 

arbitral, substituindo-a pela sentença homologatória da composição. No segundo modelo, o 

procedimento arbitral é suspenso logo após seu início instaurando-se a medição entre as 

partes. Na cláusula combinada ou escalonada med-arb, inicia-se primeiro a mediação e, caso 

não se obtenha êxito, passa-se ao procedimento arbitral. 

Há três correntes doutrinárias acerca da eficácia da cláusula escalonada: contratual, 

processual e contratual-processual. Para a primeira corrente, a inobservância na submissão do 

conflito através dos meios autocompositivos previamente acarretaria o descumprimento 

contratual e a responsabilidade da parte recalcitrante ou a aplicação da cláusula penal. De 

outro lado, para aqueles que atribuem eficácia processual à cláusula escalonada, as partes 

devem se submeter previamente ao meio autocompositivo eleito, impedindo que a questão 

seja apreciada pelo juiz ou árbitro
191

. Por fim, a última corrente defende a eficácia contratual 

e processual, com responsabilização civil da parte recalcitrante e o impedimento momentâneo 

do conhecimento da causa pelo árbitro ou juiz
192

. Todavia, se ambas se recusam a 

submeterem o conflito aos meios autocompositivos, nenhuma consequência haverá.    

O artigo 23 da Lei nº13.140/2015 dispôs que: 

 

Artigo 23. Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se 

comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante 

certo prazo ou até o implemento de determinada condição, o árbitro ou o juiz 

                                                           
190 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p.207-208. 
191 Nesse sentido, confira-se: LEMES, Selma Ferreira. Cláusula escalonada ou combinada: mediação, conciliação e 

arbitragem. In: Arbitragem Internacional, UNIDROIT, CISG; FINKELSTEIN, Cláudio; VITA, Jonathan Barros; CASADO 

FILHO, Napoleão. (Coords.) Direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2010.  
192 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p.290-291: “Enfim, configurada expressamente a fase da mediação como obrigatória, ou seja, caracterizada a 

vontade das partes em, surgindo o conflito, submetê-lo inicialmente ao procedimento de mediação, entendemos que todos os 

efeitos jurídicos se operam, tanto na esfera obrigacional como na esfera processual. Nesse sentido, as partes, ao 

convencionarem a mediação ficam primeiramente obrigadas a cumprir o avençado, mas na hipótese de uma das partes ser 

recalcitrante, deverá arcar com as consequências jurídicas na esfera obrigacional e processual, ou seja, responderá pelos 

danos causados à outra parte em razão da sua atitude e terá seu conflito, ainda que momentaneamente, afastado da 

apreciação pelo tribunal arbitral”.  
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suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou 

até o implemento dessa condição. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que 

o acesso ao Poder Judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito.  

 

 

De acordo com o dispositivo transcrito, entendemos que a Lei atribuiu eficácia 

contratual-processual à cláusula de mediação, conforme o artigo 23, IV, §2º e artigo 22, IV
193

 

da Lei de Mediação. Assim, caso as partes pactuem primeiramente que submeterão o conflito 

à mediação antes de iniciarem procedimento arbitral ou o processo judicial, deverá ser 

observada a forma autocompositiva, com a suspensão do procedimento arbitral ou da ação 

judicial. Em caso de não comparecimento à primeira reunião de mediação, incidirá a 

penalidade pactuada pelas partes e, em caso de ausência de penalidade ajustada, arcará a parte 

faltosa com metade das custas e honorários advocatícios, ainda que se sagre vitoriosa no 

processo judicial ou arbitral. 

Para evitar perecimento de direito, restou expressamente ressalvado no parágrafo 

único do artigo 23 da Lei que as medidas de urgência podem ser apreciadas diretamente pelo 

Poder Judiciário, independentemente do início do procedimento autocompositivo.  

Novamente, não se confunde a cláusula de mediação prévia com a cláusula de 

cortesia, a qual não tem o condão de subtrair da apreciação da controvérsia pelo árbitro ou 

Poder Judiciário. A esse respeito, deve-se observar atentamente os requisitos dispostos no 

artigo 22 da Lei para que seja conferido efeito vinculante à mediação: 

 

Artigo 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo: 

I – prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, 

contado a partir da data de recebimento do convite;  

II – local da primeira reunião de mediação;  

III – critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação;  

IV – penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira 

reunião de mediação.  

    

 De outro lado, o artigo 2º (§§1º e 2º) reforça a voluntariedade da mediação, 

esclarecendo que, mesmo existindo cláusula de mediação as partes se obrigam apenas ao 

comparecimento à primeira reunião: 

 

 

 

 

                                                           
193 Artigo 22 – A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo: [...] IV – penalidade em caso de não 

comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. [...] §2o Não havendo previsão contratual completa, 

deverão ser observados os seguintes critérios para a realização da primeira reunião de mediação: [...] IV – o não 

comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte desta de cinquenta por 

cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que 

envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada.  
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Artigo 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios:  

[...] 

§1º Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes 

deverão comparecer à primeira reunião de mediação.  

§2º Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação.   

 

Embora discorrendo sobre o tema antes da Lei de Mediação, Fernanda Levy
194

 já se 

posicionava nesse sentido:  

 

Mas como observar essa cláusula, tendo em vista o princípio da voluntariedade que 

rege o procedimento mediativo? Participando as partes da reunião inicial de 

mediação. Ninguém é obrigado a mediar e mesmo estando em mediação, a acordar, 

mas participar de uma reunião inicial de mediação não afronta nenhum princípio da 

mediação ou, como veremos mais tarde, a garantia constitucional do livre acesso à 

justiça e ainda proporciona uma grande oportunidade para que as partes sentadas à 

mesa possam romper a barreira inicial do distanciamento em prol da solução 

consensuada, honrando a convenção outrora pactuada neste sentido.  

   

Outra importante previsão trazida na Lei de Mediação foi a suspensão do prazo 

prescricional desde a data da instituição da mediação até o seu termo, conforme se observa 

pelo dispositivo abaixo:  

 

Artigo 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a 

primeira reunião de mediação.  

Parágrafo único.  Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará 

suspenso o prazo prescricional. 

 

Por fim, releva salientar que a Lei de Mediação vedou a atuação do mediador como 

árbitro nos casos em que atuou como neutro, adotando posição expressa sobre o tema, 

embora parte da doutrina estrangeira
195

 admita o acúmulo das funções de mediador e árbitro. 

Veja o que dispõe a Lei de Mediação: “Artigo 7º – O mediador não poderá atuar como árbitro 

nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em 

que tenha atuado como mediador”. 

A posição adotada pela Lei de Mediação também é a mais defendida e aceita pela 

doutrina pátria
196

, valendo ressaltar a posição de Fernanda Levy
197

 a respeito: 

 

                                                           
194 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p.253. 
195 A respeito da posição defendida pela doutrina estrangeira, confira-se: LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas 

escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013, p.218-220. 
196 Nesse sentido, CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.175: “A seu turno, o terceiro facilitador da mediação/conciliação pelas características de sua atuação 

(inclusive desejada capacitação específica, como já muito se disse a respeito) deve ser outra pessoa que não o futuro 

julgador. Neste particular, a Lei nº13.140/2015 estabelece expressamente a restrição ao mediador para atuar como árbitro, 

confirmando o quanto, de certo modo, respeitadas instituições de arbitragem já previam a respeito em seus regulamentos”. 
197 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da arbitragem. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p.225-226. 
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Apesar dos argumentos apresentados em favor do acúmulo de funções de mediador 

e árbitro no mesmo procedimento, entendemos como não recomendável tal prática, 

pois ela nos parece incoerente com os princípios norteadores dos dois meios e, 

quiçá até mesmo perigosa, pois tal acúmulo de funções poderia comprometer a 

validade dos procedimentos, sob o fundamento de parcialidade dos neutros, ou 

ainda ineficiente, por não oferecer espaço seguro para que as verdadeiras 

necessidades das partes venham à tona, por recearem que tais informações sejam 

utilizadas como elemento de provas em posterior arbitragem.  

 

E finaliza: 

Ainda que os dois institutos tenham como princípios fundamentais a autonomia 

privada dos envolvidos, a confiança e a imparcialidade dos terceiros (mediador ou 

árbitro), o fato é que na arbitragem, os árbitros decidem a controvérsia, ao passo 

que na mediação a decisão não será imposta por um terceiro, mas construída pelas 

partes. 

 

3.2.4   Cláusula arbitral e eleição de foro 

 

De acordo com o artigo 111 do CPC/1973
198

, a competência material e funcional tem 

natureza absoluta, não admite derrogação ou prorrogação, eis que de interesse público. Já as 

competências territorial e em razão do valor da causa têm natureza relativa, modificáveis em 

decorrência da autonomia privada das partes. Humberto Theodoro Júnior
199

, discorrendo 

acerca da competência absoluta e relativa, observa:  

 

O legislador distribuiu a competência entre os vários órgãos do judiciário com base 

em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), 

ora ao interesse privado (comodidade das partes). 

Em princípio, é o interesse das partes que determina a distribuição da competência 

territorial e é o interesse público que conduz às competências de justiças 

especializadas, de hierarquia, de varas especializadas, de órgãos internos de 

tribunais, etc. 

  

O ajuste do foro de eleição deve obedecer à forma escrita e se referir a determinado 

negócio jurídico. Não se confunde o foro de eleição com o foro contratual. Aquele é 

estipulado para dirimir eventuais conflitos oriundos do negócio jurídico enquanto este se 

refere ao local para o cumprimento do pactuado
200

. 

                                                           
198 Artigo 111 – A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas 

podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de 

direitos e obrigações. §1o O acordo, porém, só produz efeito, quando constar de contrato escrito e aludir expressamente a 

determinado negócio jurídico. §2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.  
199 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.167. 
200 Nesse sentido: MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por 

artigo. 2.ed. São Paulo: RT, 2010, p.166: “O foro de eleição é aquele eleito pelas partes para dirimir eventuais conflitos 

oriundos dos mais diversos atos da vida civil (artigo 111, CPC). Não se confunde com o foro contratual, que é o foro que os 

contratantes especificaram para o cumprimento do contrato (artigo 78, CC)”.  



58 

 

 

 

Os requisitos de validade e eficácia do acordo de eleição foram tratados de forma 

mais precisa no CPC/2015
201

. Nas palavras de Felipe Scripes Wladeck
202

: 

 

O novo dispositivo é mais preciso do que o seu correspondente no CPC/1973. 

Elucida que (além da competência em razão da matéria) a competência funcional é 

sempre inderrogável (e não apenas quando determinada a partir da hierarquia, como 

parecia decorrer do artigo 111 do CPC/1973) e que também a competência 

determinada em razão da pessoa não pode ser modificada pela vontade das partes. 

 

Examinaremos, agora, como a cláusula de eleição de foro e a cláusula 

compromissória, disposições aparentemente conflitantes, convivem harmonicamente no 

mesmo contrato. 

Conforme já discorremos, a cláusula incompleta (em branco ou vazia) pode precisar 

de integração do Poder Judiciário para a instituição da arbitragem. Dessa forma, se as partes 

tiverem eleito foro, esse será o competente para a propositura da demanda de que trata o 

artigo 7º da Lei de Arbitragem
203

. 

Outras hipóteses na qual a eleição de foro se mostra valiosa ocorrem nos casos de 

medidas de urgências para preservar o resultado útil do processo quando ainda não instituída 

a arbitragem
204

, para requerer o cumprimento de sentença ou propor ação anulatória prevista 

no artigo 32 da Lei de Arbitragem. 

Discorrendo acerca da pertinência da conjugação das cláusulas de eleição de foro e 

compromissória, anota Carlos Alberto Carmona
205

:  

                                                           
201 Artigo 62 – A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das 

partes. Artigo 63 – As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será 

proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1º – A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento 

escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. §2º – O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das 

partes. §3º – Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que 

determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. §4º – Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da 

cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. 
202 TUCCI, José Rogério Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO, Ricardo de Almeida. DOTTI, 

Rogéria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Coords.). Código de processo civil anotado. Associação dos Advogados de 

São Paulo, 2015, p.108. 
203 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto Carmona. Considerações sobre a cláusula compromissória e a eleição de 

foro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: Estudo em 

homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.36: “Na primeira hipótese (cláusula arbitral 

vazia), se as partes tiverem eleito foro e inserido cláusula compromissória num mesmo contrato, deve-se entender que 

elegeram o foro também para a propositura da demanda de que trata o artigo 7º da Lei de Arbitragem (instituição judicial da 

arbitragem)”. 
204 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto Carmona. Considerações sobre a cláusula compromissória e a eleição de 

foro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: estudo em 

homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.36-37: “[...] na segunda hipótese (medidas de 

urgência antecedentes à arbitragem), a conjugação das duas cláusulas leva à escolha da comarca para o pleito cautelar (ou de 

antecipação de tutela) formulado perante o juiz togado, quando o pedido de tutela urgente for necessário e ainda não tiver 

sido instituída a arbitragem (cabendo aos árbitros, tão logo aceitem o encargo, deliberar pela manutenção, modificação ou 

cassação da medida de urgência concedida, provisoriamente, pelos juízes estatais).”  
205 CARMONA, Carlos Alberto Carmona. Considerações sobre a cláusula compromissória e a eleição de foro. In: LEMES, 

Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: estudo em homenagem ao Prof. 

Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.36.  
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Assim, em boa técnica, seria desejável que o contrato contivesse uma cláusula 

compromissória e, em seguida, uma cláusula de eleição de foro indicando o local 

(comarca) onde serão propostas as demandas judiciais que digam respeito à 

arbitragem (ações antecedentes de caráter cautelar, pedido de antecipação de tutela, 

requerimento para cumprimento de sentença arbitral ou propositura de demanda 

anulatória por alguma das matérias previstas no artigo 32 da Lei nº9.307/96). 

 

Vê-se, nesse sentido, que não há conflito ou contradição quando as partes firmam 

cláusula compromissória e elegem foro judicial, o que já foi reconhecido em várias decisões 

pelo Superior Tribunal de Justiça
206

. 

Por fim, advirta-se, é preciso conjugar cuidadosamente cláusula compromissória e 

eleição de foro para evitar incerteza acerca de qual das jurisdições é a competente para 

conhecer do litígio. 

   

3.2.5   Cláusula arbitral defeituosa (patológica) 

 

O que se espera quando as partes celebram cláusula compromissória é que tal ajuste 

reflita seus interesses em suprimir do Poder Judiciário eventual contenda e que forneça as 

condições necessárias
207

 para que se inicie a arbitragem em caso de litígio. 

Todavia, a prática demonstra que em diversas ocasiões as cláusulas compromissórias 

são redigidas de forma incompleta e defeituosa (patológica), seja porque as partes em geral 

deixam para discuti-la por último
208

, quando em regra já se encontram fatigadas com a 

negociação do contrato ou porque a urgência na conclusão do negócio jurídico não permite 

aos advogados requintar a forma. Nesses casos, será necessário interpretar a cláusula 

compromissória de modo a aquilatar a real intenção das partes. 

Trataremos neste tópico apenas das cláusulas defeituosas (patológicas), na medida em 

que a cláusula incompleta já foi abordada. Com efeito, embora parte da doutrina costume 

adjetivar de defeituosa (patológica) a cláusula compromissória incompleta ou vazia
209

, 

                                                           
206 Confira-se decisão representativa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. LICITAÇÃO. ARBITRAGEM. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE FORO. COMPROMISSO 

ARBITRAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. [...] 8. A cláusula de 

eleição de foro não é incompatível com o juízo arbitral, pois o âmbito de abrangência pode ser distinto, havendo necessidade 

de atuação do Poder Judiciário, por exemplo, para a concessão de medidas de urgência; execução da sentença arbitral; 

instituição da arbitragem quando uma das partes não a aceita de forma amigável. [...]”. (BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça. REsp. 904813, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 28-02-2012). 
207 Para que seja instituída a arbitragem sem auxílio do Poder Judiciário, necessário que as partes estabeleçam, no mínimo, as 

forma de indicação dos árbitros. 
208 Também conhecidas como “midnight clauses” (cláusulas da meia-noite). 
209 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo, Atlas, 2009, p.118: “Ainda 

como convenção patológica são encontradas as cláusulas brancas ou vazias, assim denominadas, pois, como já dito, não 

precisam a forma de indicação dos árbitros, fundamental para que estes possam exercer sua jurisdição e solucionar o litígio 

ou formas impraticáveis de desenvolvimento do procedimento arbitral. É espécie das convenções patológicas. Não se 

javascript:AbreDocumento('/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1099244&num_registro=200600381112&data=20120228')
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entendemos que tal espécie não padece de nenhuma anomalia. A incompletude da cláusula 

compromissória pode ter sido proposital, relegando as partes para o momento de surgimento 

do litígio a escolha acerca do modo de instituir a arbitragem ou os termos do compromisso 

arbitral. Ou seja, quando as partes optam por resolver eventual litígio através de arbitragem, 

mas não chegam a um consenso sobre qual órgão administrará o procedimento, se o 

julgamento se dará por árbitro único ou colegiado, a extensão ou qualquer outra questão 

relacionada ao teor da cláusula compromissória, recomendável que as partes concentrem seus 

esforços para o objeto principal do contrato firmando cláusula incompleta (ou vazia). 

Sobre a pertinência de se firmar cláusula compromissória incompleta (ou vazia), 

confira-se as lições de Francisco José Cahali
210

:  

 
Embora com severa crítica da autorizada doutrina de Carmona diante dos 

aborrecimentos e dissabores da cláusula vazia, por vezes, e repita-se é 

circunstancial, em razão da complexidade maior ou menor do contrato, 

multiplicidade de questões envolvidas, expectativa de cumprimento em sua maior 

ou menor extensão, ou por diversos outros motivos (inclusive de avaliação de risco 

e custos, enorme ou mínimo tempo de execução das obrigações assumidas etc.), 

para não se prejudicar o próprio contrato pelas divergências negociais entre as 

partes quanto a esta cláusula, a disposição incompleta atinge a sua utilidade e 

finalidade de ao menos subtrair do Judiciário o julgamento do contrato. 

 

A doutrina
211

 costuma classificar as cláusulas defeituosas (patológicas) em três 

espécies: a) cláusulas inexistentes; b) cláusulas inválidas ou nulas e; c) cláusulas suscetíveis 

de validade. 

Na primeira espécie, cláusula inexistente, não é possível aferir inequivocamente pela 

redação da cláusula que as partes elegeram a arbitragem para solucionar suas divergências
212

.  

Para Selma Lemes
213

,   

                                                                                                                                                                                     
apresentam um erro material ou imprecisão, mas simplesmente omitem a forma de indicação dos árbitros e de instituição de 

arbitragem.”; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p.112: “São patológicas, assim, as cláusulas arbitrais vazias (ou seja, aquelas que não disciplinam o modo de 

indicar o árbitro), as cláusulas arbitrais que indicam órgão arbitral inexistente, ou ainda, as cláusulas arbitrais que apontam 

um mecanismo inoperante para a indicação do árbitro.” 
210 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.167. 
211 Nesse sentido, confira-se, com certa variação terminológica: LÓPEZ, Carlos Alberto Matheus. El convenio arbitral en el 

derecho peruano. Revista Brasileira de Arbitragem. São Paulo, IOB Thompson, n.4, p.85-99, out.-dez. 2004; LEMES, 

Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias e a interpretação da vontade das partes. 

Disponível em: http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf. Acesso em: 18 fev.2015. Acesso em: 18 fev.2015. 
212 Nesse sentido: LÓPEZ, Carlos Alberto Matheus. El convenio arbitral en el derecho peruano. Revista Brasileira de 

Arbitragem. São Paulo, IOB Thompson, n.4, p.85-99, out.-dez. 2004, p.94: “Es – em su acepción más inequívoca – el 

convenio arbitral que no existe, es decir, que no se celebró. Más em uma acepción amplia se supone que el convenio arbitral 

no existe porque no posee algunos de lós elementos que haría que existiera como realidad jurídica negocial, como por 

ejemplo, la inexistência de voluntad inequívoca haría que el convenio sea inexistente.”  
213 LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias e a interpretação da vontade das 

partes. Disponível em: http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf. Acesso em: 18 fev.2015. Embora a autora 

classifique o defeito da cláusula como inválida, entendemos que se trata de caso de inexistência de cláusula compromissória. 

http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf
http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf
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[...] as primeiras (I) são cláusulas redigidas de tal forma incongruente, que da leitura 

não se pode aferir tratar-se de cláusula compromissória, tais como quando, apesar 

de receber a denominação de cláusula arbitral preveja procedimento que mais se 

assemelha à conciliação ou à mediação, bem como quando estabelece, na verdade, 

uma avaliação pericial. 

 

 Já as cláusulas inválidas ou nulas se referem a determinados defeitos que 

comprometem sua eficácia. Como exemplo, citamos a celebração de cláusula compromissória 

por pessoa incapaz ou que se referia a objeto inarbitrável
214

. 

Por último, as cláusulas suscetíveis de validade são aquelas que, por exemplo, elegem 

órgão arbitral inexistente para administrar o procedimento ou escolhem mecanismo 

ineficiente para a instituição da arbitragem
215

. 

 Manuel Pereira Barrocas
216

 também utiliza como exemplo, ao discorrer sobre as 

cláusulas patológicas, o contrato que dispõe que todos os litígios dele emergente serão 

julgados pelos tribunais judiciais e simultaneamente dispõe que todos os litígios serão 

julgados através de arbitragem. Nesse caso, entende o legislador lusitano que deve prevalecer 

a eleição pela arbitragem
217

: 

 

Na verdade, a aplicação dos princípios do efeito útil permite desfazer a 

ambiguidade. Efectivamente, não faz sentido as partes terem acordado a arbitragem 

e, depois, não se atribuir qualquer efeito útil a esse acordo. Elas não teriam tido 

qualquer necessidade de se referir ao tribunal judicial, porque ele seria sempre 

competente se não tivesse mencionado a arbitragem. Tendo-o feito, deve atribuir-se 

                                                           
214 LÓPEZ, Carlos Alberto Matheus. El convenio arbitral en el derecho peruano. Revista Brasileira de Arbitragem. São 

Paulo, IOB Thompson, n.4, p.85-99, out.-dez. 2004, p.98: “La nulidad implica invalidez negocial que puede provenir de la 

falta de capacidade de quienes han suscrito el convenio arbitral, de la indisponibilidad del objeto sobre el cual recae el 

convenio, de la no subscripción del convenio em la forma que prevé la Ley General de Arbitraje – por escrito – o cuando su 

contenido sea tan exoguo o insuficiente que no facilite la realización del arbitaje, de la no composición impar del colégio 

arbitral, o cuando el convenio coloque em situación de privilegio a una de las partes”.   
215 Nesse sentido: LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias e a interpretação da 

vontade das partes. Publicado em: http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf. Acesso em: 18 fev.2015. “Por sua 

vez, as cláusulas suscetíveis de validade (II) são as cláusulas arbitrais em branco ou vazias, que não esclarecem a forma de 

eleição dos árbitros ou o modo da arbitragem (institucional ou ad hoc), as que indicam erroneamente instituição arbitral ou 

de modo insuficiente, as que apenas indicam o local da arbitragem, as que prevêem a arbitragem e, no mesmo documento ou 

em apartado, indicam o foro judicial (cláusulas contraditórias), as que a redação indica a arbitragem para solucionar questões 

referentes à execução do contrato, podendo subentender-se que as questões surgidas e referentes à resilição do contrato 

estariam excluídas (cláusulas ambíguas); [...]”; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 

nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.112: “São patológicas, assim, as cláusulas arbitrais vazias (ou seja, aquelas que 

não disciplinam o modo de indicar o árbitro), as cláusulas arbitrais que indicam órgão arbitral inexistente, ou ainda as 

cláusulas arbitrais que apontam um mecanismo inoperante para a indicação do árbitro”. (CAHALI, Francisco José. Curso de 

arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 2015, p.168): “Como exemplo temos as 

seguintes situações: indicação de instituição arbitral inexistente (Câmara de Arbitragem Institucional, ou Centro de 

Arbitragem da USP); indefinição na indicação da instituição (Tribunal Arbitral Estadual no Paraná); dúvida quanto ao 

número de árbitros (será resolvida por arbitragem, através da nomeação de árbitro ou árbitros pelas partes); indicação do 

regulamento de uma instituição, porém para ser administrada por entidade diversa, com regras contrárias àquelas previstas, 

ou até mesmo para ser desenvolvida por árbitro único, impossibilitando a utilização de algumas previsões, cláusula 

compromissória que preveja procedimento diverso e contraditório ao da instituição escolhida etc., tudo sem contar com 

cláusulas que ponham em dúvida a própria opção das partes a este método de solução de conflito (as partes elegem o foro de 

São Paulo para as questões decorrentes do contrato a serem dirimidas por arbitragem judicial, ou, ainda, os conflitos serão 

resolvidos por arbitragem dos juizados especiais de pequenas causas)”. 
216 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.224. 
217 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.225. 

http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf
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um conteúdo útil à declaração, que consiste em fazer prevalecer a arbitragem dada a 

especialidade da sua intervenção. 

 

 

 Para Selma Lemes
218

, “a interpretação consoante o efeito útil significa que devemos 

supor que os redatores de uma cláusula arbitral tinham a intenção de outorgar-lhe um 

significado real e possível de operacionalização”. 

Não nos afigura adequado adotar indistintamente a posição acima defendida, 

generalizando a solução para todos os casos. Deve-se perquirir, no caso concreto, se a 

intenção das partes foi inequivocamente eleger a arbitragem como forma de solução de 

controvérsias, de modo que a cláusula arbitral prevaleça sobre a resolução do litígio pelo 

Poder Judiciário ou, ainda, se as partes tiveram a intenção de solucionar algumas questões 

perante o Poder Judiciário e deixaram outras que demandam conhecimento específico para 

solução arbitral. Nesse diapasão, Francisco José Cahali esclarece
219

:  

 

Assim, cláusulas cuja patologia não permita extrair a certeza de terem os 

contratantes eleito a arbitragem para solucionar a controvérsia, em nosso sentir, 

devem ser invalidadas, ou interpretadas como preservado o acesso ao Judiciário por 

iniciativa de qualquer das partes (pelo juiz estatal, ao ter como não existente a 

cláusula, ou pelo árbitro na autoridade que lhe confere a Lei – parágrafo único do 

artigo 8º). 

 

Outrossim, quando se trata de perquirir se os contratos teriam previsto realmente a 

arbitragem, ou de determinar as categorias de litígios que tenham querido submeter à 

arbitragem, defendemos que não se deve aplicar o princípio útil, pois aqui a tarefa é de 

certificar a existência ou o alcance da vontade que outorga ao árbitro seu poder jurisdicional. 

De outro lado, caso as partes escolham um órgão arbitral inexistente ou forma de 

nomeação de árbitros que não pode ser operacionalizada, caso não cheguem a consenso sobre 

uma forma para sanar tais defeitos, mas deixem claro que elegeram a arbitragem como forma 

de solução de suas contendas, restará à parte interessada trilhar o procedimento previsto pelo 

artigo 7º da Lei de Arbitragem, que culminará na indicação judicial do árbitro ou árbitros ou 

na celebração judicial de compromisso arbitral. Aqui, nas cláusulas suscetíveis de validade, 

entendemos adequado atribuir-se um efeito útil à cláusula compromissória, de modo a fazer 

prevalecer a vontade das partes em suprimir o julgamento da causa pelo órgão estatal. 

                                                           
218 Nesse sentido: LEMES, Selma Maria Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou contraditórias e a interpretação da 

vontade das partes. Publicado em: http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf. Acesso em: 18 fev.2015.  
219 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.169. 

http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri32.pdf


63 

 

 

 

Dessa forma, deve-se pesquisar a real intenção das partes em detrimento do sentido 

literal utilizada na elaboração da cláusula, conforme o artigo 112 do Código Civil: “Nas 

declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 

literal da linguagem”. Serpa Lopes
220

 assim esclarece: “No campo contratual, a utilidade 

social quer que o efeito jurídico seja concedido não a um secreto querer senão à declaração 

feita pela parte”. Assim, não se deve ficar preso ao que se quis no íntimo da consciência, mas 

o que sua declaração e comportamento autorizam a crer que ele quis. 

Na maioria dos casos, os defeitos das cláusulas compromissórias poderão ser sanadas 

pela via interpretativa. Todavia, em alguns casos não será possível sanar os vícios ou 

desvendar a vontade das partes, o que culminará na solução do litígio perante o Poder 

Judiciário. 

Chegando-se à conclusão de que as partes de fato optaram pela arbitragem como meio 

de solução de controvérsia, sendo possível a nomeação do árbitro ou árbitros ou utilizando-se 

a parte interessada da demanda disciplinada no artigo 7º da Lei de Arbitragem, competirá ao 

árbitro ou árbitros interpretar e desvendar as dúvidas, as contradições e defeitos da cláusula 

compromissória, tudo sob o abrigo do princípio da competência-competência.  

 O que dissemos quando tratamos da cláusula arbitral incompleta (em branco ou 

vazia), também se aplica à cláusula defeituosa (patológica): em caso de dúvidas sobre os 

contornos do litígio, os árbitros convocam as partes para firmarem o adendo de que trata o 

artigo 19, §1º da Lei de Arbitragem
221

. 

 

3.2.6  Cláusula arbitral celebrada antes da Lei nº9.307/96  

 

Atualmente a discussão acerca do reconhecimento da eficácia de cláusulas arbitrais 

inseridas em contratos firmados antes da Lei nº9.307/1996 encontra-se superada. 

 Prevaleceu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
222

 em inúmeros 

precedentes de que mesmo tendo sido ajustada cláusula compromissória quando ausente 

                                                           
220 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil, fontes das obrigações: contratos. v.III. 2.ed. Livraria Freitas 

Bastos, 1957, p.26. 
221 Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.176. “Assim, poderá o árbitro definir sobre a formação de colegiado, estabelecer as regras a serem 

observadas, e a forma de organização da arbitragem, tudo, aliás, como no silêncio das partes já lhe seria atribuído (artigo 21 

da Lei nº9.307/1996), sendo pertinente, porém, antes de qualquer decisão, buscar o consenso das partes a ser 

instrumentalizado através de adendo à convenção (artigo 19, §1º, da Lei nº9.307/1996).” 
222 Confira-se, a título de exemplo, o acórdão: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO 

CONSTATADA. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PACTUADA EM DATA PRETÉRITA AO 

ADVENTO DA LEI Nº 9.307/1996. INCIDÊNCIA IMEDIATA, MESMO EM CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 

SEU ADVENTO, DESDE QUE NELES ESTEJA INSERIDA A CLÁUSULA ARBITRAL. 1. É vedada a esta Corte 

apreciar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não 
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mecanismo para sua execução específica – antes da Lei nº9.307/96 – a nova legislação tem 

eficácia imediata, excluindo a jurisdição estatal para solucionar o litígio. Isso porque a 

arbitragem encerra instituto eminentemente processual (natureza jurisdicional), o que faz com 

que as disposições da Lei nº9.307/96 tenham incidência imediata quando pactuada cláusula 

arbitral nos contratos celebrados antes da norma. 

O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria em 01/08/2012, consolidando o 

entendimento no verbete 485: “A Lei de Arbitragem aplica-se aos contratos que contenham 

cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição”. 

O entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça referenda a doutrina, na 

medida em que dispõe: “os efeitos da cláusula arbitral são regulados integralmente pela Lei 

nova, que tem natureza processual, aplicando-se por isso mesmo desde logo
223

”.  

 

3.2.7  Autonomia da cláusula arbitral  

 

De acordo com o artigo 8º da Lei nº9.307/1996, “A cláusula compromissória é 

autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não 

implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória”. Nas palavras de Luiz 

Olavo Baptista
224

, “É um contrato em si mesmo, independente de outro para existir ou 

subsistir”. 

 Dessa forma, a cláusula compromissória é autônoma em relação ao negócio jurídico 

que a previu. Para Carlos Alberto Carmona
225

: “a causa do contrato principal é diversa 

daquela que leva as partes a estipularem a solução arbitral para futuras controvérsias”. 

Segundo leciona Emmanuel Gaillard
226

, “a autonomia da cláusula compromissória impede 

que esta seja contagiada por vícios que afetam o contrato no qual está inserta, bem como 

permite ao árbitro declarar a nulidade de tal contrato, sem reflexos na própria competência”.  

Isso quer dizer que a análise da existência, validade ou eficácia da cláusula 

compromissória deve ser apreciada primeiramente pelo árbitro ou árbitros, que apreciarão sua 

                                                                                                                                                                                     
há que se falar em violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, pois o tribunal de origem dirimiu as questões 

pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos 

pelas partes. 3. Esta Corte pacificou que, tratando-se a arbitragem de instituto eminentemente processual, as disposições da 

Lei nº9.307/96 têm incidência imediata nos contratos celebrados antecedentemente, se neles estiver inserida a cláusula 

arbitral. 4. No caso ora em análise, o acórdão hostilizado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste egrégio STJ. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso especial a que se nega provimento”. (BRASIL. REsp 934.771/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão. Quarta Turma. j.25-05-2010, DJe 09-06-2010).  
223 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.80.  
224 BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.113. 
225 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.174. 
226 GAILLARD, Emmanuel. O efeito negativo da competência-competência. RBAr nº24,  out-dez. 2009, p.220-233, p.221. 
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higidez formal para, posteriormente, decidir o mérito do litígio. É o que dispõe o parágrafo 

único do artigo 8º: “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”. Nas palavras de Bertrand Ancel
227

, “é a autonomia 

da cláusula compromissória que isola a questão do poder do árbitro de apreciar sua própria 

competência”. 

Inteligente a opção legislativa, pois, se assim não o fizesse, qualquer alegação frívola 

de nulidade do contrato teria o condão de prejudicar o julgamento da causa pelos árbitros. A 

propósito, ensina Humberto Theodoro Júnior
228

:  

 

Com efeito, uma das manobras antigas detectadas na experiência estrangeira, 

utilizada para evitar o arbitramento, consistia justamente em recorrer à Justiça 

ordinária propondo demanda de invalidação do contrato, para assim alcançar a 

cláusula arbitral, como acessório do negócio questionado. 

 

No mesmo sentido são as lições de Carlos Alberto Carmona
229

:  

 

Por consequência, se um contrato nulo (por não ter seguido a forma prevista em lei, 

ou porque seu objeto seja ilícito) afetasse a cláusula compromissória nele 

encaixada, os árbitros nunca teriam competência para decidir sobre questões ligadas 

exatamente à nulidade do contrato. Seria então muito fácil afastar a competência 

dos árbitros, pois bastaria que qualquer das partes alegasse matéria ligada à 

nulidade do contrato para que surgisse a necessidade de intervenção do juiz togado. 

   

Conclui-se, portanto, que o contrato e a cláusula compromissória são pactos 

autônomos, embora possam encontrar-se instrumentalizados num mesmo contrato. Frise-se, a 

cláusula compromissória não é pacto acessório
230

, mas negócio jurídico distinto do negócio 

no qual se encontra ajustado.  

Mesmo que as demais disposições contratuais sejam declaradas nulas, tal fato não 

conduz necessariamente à nulidade da cláusula arbitral. A recíproca também é verdadeira: a 

validade do contrato não importa em afirmar que a cláusula arbitral também seja válida
231

. 

                                                           
227 ANCEL, Bertrand. O controle de validade da convenção de arbitragem: o efeito negativo da “competência-competência”. 

Tradução de Maria Cláudia de Assis Procopiak. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo, IOB Thompson, n.6, p.52-

64, abr.-jun., 2005, p.53. 
228 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.3. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.319. 
229 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.172. 
230 Para STRENGER, Irineu. Comentários à lei brasileira de arbitragem. São Paulo: LTr., 1998, p.38: “A sustentação de 

que a cláusula compromissória é acessória das cláusulas substanciais não poderia ir ao ponto de submeter-se ao princípio 

accessorium sequitur principale, pois este só deve ser respeitado na medida em que não afete a cláusula compromissória, 

tornando-a inaplicável ao litígio ao qual as partes quiseram ou pretenderam submeter-se”. (destaque no original).  
231 Nesse sentido, confira-se: DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, Carmen. Direito internacional privado: arbitragem 

comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.173: “Da mesma forma, a validade do contrato principal não 

implica necessariamente na validade da cláusula, podendo aquele ser válido, e esta, não”;  CAHALI, Francisco José. Curso 

de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 2015, p.176: “E o contrário também é 
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Todavia, em alguns casos, os vícios do contrato no qual firmado a cláusula compromissória 

pode contaminá-la, especialmente quando inquinado como os defeitos do negócio jurídico, 

previstos nos artigos 138 a 157 do Código Civil
232

 e quando se estiver diante de contratante 

incapaz
233

.   

A despeito da disposição expressa contida na Lei de Arbitragem de que a cláusula 

compromissória se trata de pacto autônomo em relação ao contrato no qual inserido, poder-

se-ia chegar à mesma conclusão pela dicção da primeira parte do artigo 184 do Código Civil, 

que dispõe: “Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico 

não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; [...]”.  Por certo, as disposições 

negociais e a forma de resolução do litígio são separáveis, o que faz com que a invalidade de 

um não contamine a validade da outra. 

Vale registrar que a autonomia da cláusula compromissória não pode ser desvirtuada: 

eivada a cláusula compromissória de defeitos, devem os árbitros reconhecer sua invalidade, 

de pronto, encerrando o procedimento arbitral por lhe faltar jurisdição para conhecimento da 

matéria de fundo, sem que se empreendam mecanismos para libertar a cláusula dos defeitos 

que a maculam. Nas palavras de Bertrand Ancel
234

: “No entanto, a autonomia não diz mais 

nada; ela não diz principalmente em qual sentido deve ser respondida a questão que ela 

coloca: ela obriga dessa forma a pesquisar externamente o fundamento da competência-

competência”. 

Discorrendo acerca da parcimônia que os árbitros devem observar quando se deparam 

com impugnação acerca da própria cláusula arbitral, lecionam Jacob Dolinger e Carmen 

Tibúrcio:  

Dessa forma, o princípio que nasceu relativo (sauf circonstances exceptionneles – 

caso CCI nº1526), evoluiu para o ‘absoluto’, e vem atualmente tendo uma aplicação 

                                                                                                                                                                                     
possível: afastar-se o juízo arbitral pela indisponibilidade do objeto ou por qualquer outro vício na cláusula, mas, pelas 

circunstâncias, após ser declinada a jurisdição arbitral, chega-se ao reconhecimento, agora judicial, da validade do negócio 

jurídico principal (por exemplo, quando se trata de arbitragem em contrato de consumo sem observância da forma prescrita 

em lei)”. 
232 O Código Civil de 2002 tratou das falhas de vontade como defeitos do negócio jurídico. O Código Civil de 1916 tratava 

tais falas como vício de consentimento. 
233 Nesse sentido: BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.115: “Mas a 

independência da cláusula arbitral em relação ao contrato em que se insere não impede que, se a causa de invalidade ou 

nulidade do contrato afetar a cláusula, esta seja atingida. É o caso típico dos vícios de vontade: um erro substancial, a fraude 

e a coação quando causam a nulidade do contrato principal, arrastam consigo a cláusula arbitral, pois esta, contrato que 

também é, está sujeita às mesmas regras quanto a sua validade”; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um 

comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.174: “A Lei, portanto, foi clara no sentido de permitir a 

autonomia da cláusula, embora não ignore que, em diversas situações, as causas de nulidade (e de anulabilidade), tanto do 

contrato principal quanto da cláusula possam ser as mesmas, já que ambos os pactos podem ter sido gerados conjuntamente, 

padecendo dos mesmos vícios, especialmente no que se refere à declaração de vontade (vícios de consentimento) ou 

capacidade dos contratantes”. 
234 ANCEL, Bertrand. O controle de validade da convenção de arbitragem: o efeito negativo da “competência-competência”. 

Tradução de Maria Cláudia de Assis Procopiak. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo, IOB Thompson, n.6, p.52-

64, abr.-jun., 2005, p.53. 
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suprema, irrestrita, incontestável. Ou seja, com base nesse princípio, os árbitros se 

julgam competentes para decidirem sobre a validade da cláusula arbitral e a prática 

tem demonstrado que esse julgamento é sempre a favor da validade da cláusula. 

Isso significa levar o princípio do favor arbitratis às últimas consequências, 

extrapolando os seus limites. 

 

 Mesmo quando o contrato ainda não chegou a produzir seus efeitos, a cláusula 

compromissória já é eficaz, podendo o árbitro ser instado a decidir apenas acerca da 

interpretação do negócio entabulado pelas partes.  

De outro lado, em caso de resilição do contrato, sem menção expressa acerca da 

revogação da cláusula compromissória, em regra remanesce hígida a jurisdição dos árbitros 

para julgamento da controvérsia
235

. Apenas uma observação que entendemos pertinente: a 

regra é a de que permanece a arbitragem como a forma eleita pelas partes para solução da 

controvérsia, mas é o teor da resilição que determinará se as partes revogaram a convenção de 

arbitragem anteriormente ajustada. 

Em suma, em decorrência do princípio da autonomia da cláusula compromissória o 

árbitro deve apreciar primeiro se existe cláusula arbitral e, existindo, se ela é válida e, em 

sendo válida, se ela é eficaz, determinando se o objeto do litígio se encontra albergado dentro 

dela (cláusula arbitral). 

 

3.3  Compromisso arbitral 

 

Conforme expusemos, o legislador optou por não romper com a dicotomia até então 

existente no ordenamento jurídico pátrio, disciplinando a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral como gênero da convenção de arbitragem. Dessa forma, manteve na 

Lei de Arbitragem o compromisso arbitral e outorgou execução específica à cláusula de 

arbitragem, sendo ambos os mecanismos eficazes para eleger a arbitragem como forma de 

resolução do litígio. 

O compromisso arbitral pode ser firmado extrajudicial ou judicialmente, nos termos 

do artigo 9º da Lei nº9.307/1996
236

. Na forma judicial será celebrado mediante termo nos 

autos onde tramitar a demanda, de acordo com o §1º do dispositivo
237

. Se for celebrado na 

                                                           
235 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.174-175: “Em consequência, surgida controvérsia decorrente do contrato resilido (ou questão que diga respeito à validade, 

eficácia e extensão da resilição), tocará ao árbitro – e não ao juiz togado – dirimir o litígio.; BARROCAS, Manuel Pereira. 

Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.151: “A revogação do contrato principal, desde que não implique a 

revogação da convenção, também não prejudica a convenção de arbitragem”. 
236 Artigo 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. 
237 §1º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a 

demanda. 
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forma extrajudicial, será celebrado por escrito, mediante escrito particular firmado por duas 

testemunhas ou através de escritura pública, nos termos do artigo 9º, §2º da Lei 

nº9.307/1996
238

. 

 A Lei de Arbitragem estabeleceu requisitos indispensáveis e facultativos do 

compromisso arbitral. Os primeiros são a qualificação das partes, a qualificação dos árbitros 

ou da entidade a quem as partes delegaram a indicação de árbitros, a matéria que será objeto 

da arbitragem e o local em que a decisão arbitral será proferida, de acordo com o disposto no 

artigo 10
239

. Em seguida, tem-se o local da arbitragem, a autorização para que os árbitros 

julguem por equidade, o prazo para prolação da sentença arbitral, a indicação da lei ou regras 

aplicáveis ao procedimento arbitral, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

advocatícios e das despesas com a arbitragem e fixação dos honorários do árbitro ou árbitros, 

de acordo com o artigo 11
240

. 

Analisaremos, a seguir, o compromisso arbitral judicial e extrajudicial para 

posteriormente avaliar cada um dos requisitos indispensáveis e facultativos acima 

informados. 

 

3.3.1  Compromisso arbitral judicial 

 

De acordo com o acima exposto, a única exigência para celebração do compromisso 

judicial é a lavratura de termo nos autos, ou seja, forma escrita. O artigo 169 do CPC/1973 

prescrevia: “Os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos com tinta escura e 

indelével, assinando-os as pessoas que neles intervieram”. O artigo 209 do CPC/2015
241

 

                                                           
238 §2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas, ou por 

instrumento público. 
239 Artigo 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; III – a matéria que será objeto da arbitragem; e IV – o lugar em que será proferida a 

sentença arbitral. 
240 Artigo 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter: I – local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; II – a 

autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por eqüidade, se assim for convencionado pelas partes; III – o prazo 

para apresentação da sentença arbitral; IV – a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, 

quando assim convencionarem as partes; V – a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das 

despesas com a arbitragem; e VI – a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 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. 
241 Artigo 209 – Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas 

não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. §1º – Quando se tratar 

de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz 

poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, 

mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos 

advogados das partes. §2º – Na hipótese do §1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no 

momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da 

alegação e da decisão.  
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atualiza o registro dos atos e termos no processo, mantendo a obrigatoriedade de assinatura 

pelas pessoas que nele intervém, disciplinando de modo especial as hipóteses em que tais atos 

são praticados em processo eletrônico e na presença do juiz, nestes casos com assinatura 

digital pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. 

A Lei de Arbitragem não estipula o termo final para celebração do compromisso 

arbitral durante o trâmite do processo judicial. Segundo as lições de Carlos Alberto Carmona: 

“[...] enquanto não transitar em julgado a sentença (definitiva ou terminativa) podem os 

litigantes celebrar livremente compromisso, devendo o juiz extinguir o processo sem 

julgamento do mérito”. 

O CPC/1973 nada dispôs acerca do tema. Já o CPC/2015, ao tratar das normas e 

fundamentos do processo, dispôs no §3º do artigo 3º que os métodos de solução consensual 

de conflitos devem ser estimulados, inclusive no curso do processo judicial. Embora o 

dispositivo faça menção apenas aos métodos consensuais, deve ser interpretado de forma 

ampla para abarcar também a arbitragem (método adversarial). 

Consoante já articulado nesse estudo, a nova legislação processual buscou incentivar a 

solução do litígio de forma adequada, incentivando a resolução das divergências através dos 

métodos extrajudiciais de solução de conflitos. 

Em razão da principiologia adotada pelo CPC/2015, recomendável que o 

compromisso arbitral possa ser firmado quando estiver em curso processo judicial enquanto 

não houve o trânsito em julgado. 

 

3.3.2  Compromisso arbitral extrajudicial 

 

Para a celebração do compromisso arbitral de forma extrajudicial, a Lei de 

Arbitragem facultou às partes duas possibilidades: através de instrumento público ou 

particular. Assim, as partes podem optar por valer-se de escritura pública ou celebrar 

instrumento particular, neste caso firmado por duas testemunhas. 

Embora a regra seja a forma livre para os negócios jurídicos, conforme o artigo 107
242

 

do Código Civil, a Lei pode exigir forma especial para a própria garantia dos negócios, nos 

termos do inciso III do artigo 104
243

 do Código Civil. E foi assim na Lei de Arbitragem: 

exigiu o legislador a forma escrita para celebração do compromisso. Nas palavras de Carlos 

                                                           
242 Artigo 107 – A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a 

exigir.  
243 Artigo 104 – A validade do negócio jurídico requer: [...] III – forma prescrita ou não defesa em lei. 



70 

 

 

 

Alberto Carmona
244

: “Significa isso que não se admite o compromisso arbitral epistolar, 

sendo da essência do ato a forma prevista em lei, tudo acerca de cuidados extremos a decisão 

das partes de outorgar a árbitros a decisão de determinada controvérsia”. 

 De se notar que a exigência de forma escrita não se restringe apenas ao compromisso 

firmado extrajudicialmente, mas tal forma mostra-se imprescindível também no compromisso 

firmado judicialmente, pois o compromisso será firmado por termo nos autos. Ou seja, de 

forma escrita. 

No compromisso arbitral firmado por instrumento particular o legislador exigiu a 

presença de duas testemunhas para a validade e existência do ato, embora não tenha exigido 

tal formalidade para a cláusula compromissória. 

 

3.3.3  Elementos essenciais do compromisso arbitral 

 

Os elementos essenciais do compromisso arbitral estão previsto no artigo 10 da Lei de 

Arbitragem
245

. Analisaremos cada um desses elementos separadamente, na ordem disposta 

pela norma. 

O primeiro dos elementos (inciso I) se refere à qualificação das partes. O 

compromisso deve conter nome, profissão, estado civil e domicílio das partes. Como salienta 

Carlos Alberto Carmona
246

, “o objetivo da regra sob análise é apenas o de deixar fora de 

qualquer dúvida a identificação dos contratantes”. 

A profissão não nos parece ser de extrema importância para individualização das 

partes, e sua ausência, quando não demonstrado efetivo prejuízo para a identificação, 

constitui-se mera irregularidade incapaz de afetar a validade do compromisso. 

Já o estado civil se mostra relevante para a determinação acerca da arbitrabilidade do 

litígio. Isso porque, em determinados casos, a exemplo de demanda envolvendo direito real 

imobiliário, necessário a outorga conjugal para atribuir legitimação para tais atos, conforme 

disposto no artigo 1.647 do Código Civil
247

 e artigo 10 do CPC/1973
248

, disciplinado no 

CPC/2015, artigo 73
249

. 

                                                           
244 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.191. 
245 Artigo 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; III – a matéria que será objeto da arbitragem; e IV – o lugar em que será proferida a 

sentença arbitral.  
246 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.198. 
247 Artigo 1.647 – Ressalvado o disposto no artigo 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no 

regime da separação absoluta: I – alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II – pleitear, como autor ou réu, acerca 

desses bens ou direitos; III – prestar fiança ou aval; IV – fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que 
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O domicílio das partes se mostra necessário para identificar as partes e para o envio 

de correspondências. Carlos Alberto Carmona
250

 afirma que tal elemento “pode ser útil para 

que se possa orientar o árbitro a respeito do juízo estatal competente para tomar alguma 

medida coercitiva no curso do processo arbitral”, enquanto Luis Fernando Guerrero
251

, em 

sentido oposto, nega tal utilidade, ao afirmar que “na arbitragem, o único fim da indicação do 

endereço é o envio de correspondência, não tendo nenhum efeito do ponto de vista da 

competência”. 

Entendemos que o domicílio pode sim se mostrar útil para determinar a competência 

para as medidas no curso do procedimento arbitral que exijam cooperação pelo Poder 

Judiciário, especialmente se as partes não elegeram foro para tais finalidades. Isso porque, em 

litígios envolvendo direito real sobre imóveis, por exemplo, a regra geral de competência é a 

do foro da situação da coisa, mas poderá o autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo 

foro de eleição, desde que observadas as ressalvas da norma, tudo consoante o artigo 95 do 

CPC/1973
252

, norma correspondente ao artigo 47 do CPC/2015
253

. 

O segundo elemento essencial refere-se à qualificação do árbitro ou árbitros ou a 

indicação da entidade arbitral para quem as partes delegam a indicação do árbitro ou árbitros.  

Caso as partes optem por indicar o árbitro ou árbitros, a norma novamente exigiu sua 

qualificação completa: nome, profissão e domicílio do árbitro. Quanto a este último 

elemento, entendemos que o objetivo da norma seja indicar o local onde o árbitro poderá ser 

                                                                                                                                                                                     
possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou 

estabelecerem economia separada. 
248 Artigo 1.647 – Ressalvado o disposto no artigo 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no 

regime da separação absoluta: I – alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II – pleitear, como autor ou réu, acerca 

desses bens ou direitos; III – prestar fiança ou aval; IV – fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que 

possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou 

estabelecerem economia separada. 
249 Artigo 73 – O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, 

salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. §1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados 

para a ação: I – que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II 

– resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III – fundada em dívida contraída por 

um dos cônjuges a bem da família; IV – que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre 

imóvel de um ou de ambos os cônjuges. §2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é 

indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. §3o Aplica-se o disposto neste artigo à união estável 

comprovada nos autos.  
250 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.198. 
251 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo, Atlas, 2009, p.22. 
252 Artigo 95 – Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, 

entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, 

servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova. 
253 Artigo 47 – Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. §1º – O autor 

pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, 

vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. §2º – A ação possessória imobiliária será 

proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. 
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encontrado, razão pela qual se mostra mais consentânea com a realidade prática a indicação 

do endereço profissional do árbitro ao invés de seu domicílio.  

Extrai-se da essência desse elemento, à semelhança do primeiro, a correta 

identificação do árbitro eleito pelas partes. 

De outro lado, prudente que as partes prevejam uma forma de substituição do árbitro 

em caso de não aceitação do encargo, impedimento ou em decorrência de outros problemas 

que o impeçam de exercer seu munus, como sugere Carlos Alberto Carmona: “Desta forma, 

ainda que não obrigatória a indicação de substituto, é de todo aconselhável que a convenção 

de arbitragem traga desde logo expressa fórmula a ser empregada para eventualidade de 

substituição [...]”. 

Se as partes nada dispuserem sobre a forma de indicação de árbitro substituto e não 

chegarem a um consenso por si próprias, resta à parte interessada ajuizar a demanda judicial 

de que trata o artigo 7º da Lei de Arbitragem, de acordo com o previsto no §2º do artigo 16
254

 

da Lei, competindo ao juízo indicação do árbitro, salvo se as partes declararam 

expressamente na convenção arbitral não aceitar substituto, caso em que será extinto o 

compromisso arbitral e a solução do litígio será dirimida pelo Poder Judiciário.   

Caso as partes optem por delegar a nomeação de árbitro ou árbitros a uma entidade 

arbitral, esta os indicará, e, se necessário, nomeará árbitro substituto. Embora o termo 

entidade não seja uma expressão unívoca, acreditamos que o legislador pretendeu se referir 

aos órgãos arbitrais que se encarregam de administrar os procedimentos arbitrais e ofereçam 

o serviço de nomeação de árbitros
255

, embora não olvidamos que as partes possam eleger 

outra entidade ou pessoa para indicação dos árbitros
256

. 

A indicação de árbitro por entidade eleita pelas partes somente se revela viável 

quando as partes elegeram a entidade para administrar o procedimento arbitral – e, dessa 

forma, em regra, o regulamento da instituição prevê a forma de nomeação ou substituição de 

árbitros – ou quando a entidade ofereça o serviço de nomeação de árbitros. Caso a entidade 

                                                           
254 Artigo16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se 

impossibilitado para o exercício da função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se 

houver. [...] §2º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do 

árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no artigo 7º desta Lei, a menos que as partes tenham 

declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto.  
255 A Câmara do Comércio Brasil-Canadá (CCBC), a título de exemplo, presta o serviço de indicação de árbitros em 

arbitragens ad hoc, mediante solicitação dos interessados, consoante disposição contida no artigo 2.6, alínea g do seu 

Regulamento. 
256 Nesse sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p.201: “Assim, tanto pode ser delegada a um órgão arbitral institucional (ou a uma pessoa jurídica) a tarefa de 

indicar árbitros, quanto a um particular qualquer”. 
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arbitral não ofereça serviço de nomeação de árbitros, não estará obrigada a fazer tal 

nomeação, salvo se se obrigou quando da celebração do compromisso. 

 Quando as partes optam por delegar a terceiros a indicação de árbitros, para que não 

tenham suas expectativas frustradas, recomendável estabelecer os atributos que esperam da 

pessoa encarregada do julgamento da causa. 

O terceiro elemento (inciso III) refere-se à matéria que será objeto da arbitragem. 

Antes da Lei de Arbitragem, dispunha o artigo 1.074 do CPC/1973
257

, III, que o compromisso 

deveria conter, sob pena de nulidade, o objeto do litígio, com todas as especificações, 

inclusive o valor, requisitos esses que impunham enormes dificuldades e insegurança às 

partes que desejassem celebrar o compromisso arbitral, na medida em que qualquer descuido 

poderia inquiná-lo de nulidade. 

Agora, sob a égide da Lei de Arbitragem, desnecessária a descrição minuciosa do 

objeto e do valor envolvido. As partes podem agora indicar de forma genérica e abrangente o 

objeto do litígio
258

, sem que isso acarrete nulidade do compromisso arbitral. Carlos Alberto 

Carmona
259

, ao comentar sobre esse elemento essencial, conclui: “Não resta dúvida de que o 

legislador, ao abandonar a antiga dicção do Código Civil e do Código de Processo Civil, 

visou abrandar o requisito legal, sendo por consequência válido o compromisso, ainda que o 

objeto da controvérsia seja apontado de modo vago.” 

Como último elemento essencial (inciso IV), há o local em que será proferida a 

sentença arbitral. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 34 da Lei de 

Arbitragem
260

, será estrangeira a sentença proferida fora do território nacional. Contrário 

sensu, será nacional a sentença proferida em nosso território. 

O local onde será proferida a sentença arbitral deve constar obrigatoriamente para que 

se saiba se a arbitragem será nacional ou internacional. Registre-se, todavia, que o local onde 

será proferida a sentença não se confunde com o local em que serão praticados os atos 

durante o procedimento arbitral. Estes podem ser praticados em diversos lugares, inclusive 

fora do território nacional, como por exemplo, com a colheita de prova oral em um local e a 

realização de prova pericial em outro. Importante, para saber se a sentença é nacional ou 

                                                           
257 Artigo 1.074 – O compromisso conterá sob pena de nulidade: [...] III – o objeto do litígio, com todas as suas 

especificações, inclusivamente o seu valor;  
258 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.180. 
259 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.204. 
260 Artigo 34 – A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados 

internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional. 
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internacional, é o local onde será proferida, pouco importando se alguns ou todos os atos 

serão praticados fora do território nacional. 

Luis Fernando Guerrero
261

 acrescenta outra finalidade ao local onde será proferida a 

sentença: determinar a competência do juiz estatal para eventual ação de nulidade (artigo 33 

da Lei de Arbitragem). Em nosso entendimento, o local a ser proferida a sentença arbitral não 

guarda relevância para fixar a competência do juízo estatal, pois será competente o juízo que 

teria conhecido da causa se as partes não houvessem firmado o compromisso arbitral, de 

acordo com a regra prevista no parágrafo único do artigo 6º ou, quando estipulado pelas 

partes, o foro judicial de eleição. 

Como já dissemos em outras oportunidades, eventuais lacunas no compromisso 

arbitral poderão ser sanadas mediante adendo quando da instituição da arbitragem, de acordo 

com o disposto no artigo 19, §1º da Lei nº9.307/96. 

O mais importante é que a análise dos elementos essenciais do compromisso arbitral 

seja realizada à luz de sua essência. Nesse sentido leciona Francisco Cahali
262

:  

 

Enfim, o bom-senso e a atenção à essência dos requisitos recomendam que seja 

afastada a interpretação literal do dispositivo, para se valorizar a finalidade do 

elemento obrigatório na análise da validade do compromisso. Em suma, sendo 

possível apurar-se a vontade das partes, deve-se prestigiar o pacto mesmo diante de 

eventual irregularidade em seu conteúdo. 

 

Soma-se ao mencionado que, a exemplo do que ocorre com o processo judicial
263

, não 

se deve declarar a nulidade do compromisso arbitral quando ele alcança seu objetivo, não 

obstante contenha irregularidades formais que não comprometam seu elemento primacial, 

qual seja, a escolha de resolução do litígio através de arbitragem. 

 

3.3.4 Elementos facultativos do compromisso arbitral 

 

Os elementos facultativos do compromisso arbitral estão previstos no artigo 11 da Lei 

nº9.307/1996. São eles: o local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem, a autorização 

para que os árbitros julguem o litígio por equidade, o prazo para prolação da sentença 

arbitral, a lei ou regras aplicáveis à arbitragem, a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários e despesas da arbitragem e a fixação dos honorários do árbitro ou árbitros. 

                                                           
261 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo, Atlas, 2009, p.25. 
262 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.180. 
263 CPC/1973, Artigo 244 – Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará 

válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade; correspondente no CPC/2015, Artigo 277 – Quando a lei 

prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 
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Conforme adiantado nesta pesquisa, o local onde serão praticados os atos relativos à 

arbitragem (inciso I) não se confundem com o local onde a sentença arbitral deverá ser 

proferida. 

Em decorrência da autonomia privada, que norteia a arbitragem, podem as partes 

eleger o local ou locais onde preferem ver realizados os atos durante a arbitragem. E essa 

autonomia conferida às partes é extremamente relevante, reduzindo muitas vezes o prazo e os 

custos financeiros para a prática de determinados atos. Por exemplo, podem as partes ajustar 

que a realização de audiência para oitiva de testemunhas se dará onde as partes estão 

estabelecidas (sede das empresas) e a prova pericial será realizada no local dos fatos. 

Da mesma forma como nos posicionamos quanto à irrelevância do local onde deverá 

ser proferida a sentença arbitral para a atribuição de competência do juízo estatal, entendemos 

que o local onde serão praticados os atos durante a arbitragem também não atrai a 

competência do juízo estatal. Nas palavras de Carlos Alberto Carmona
264

, “a escolha do lugar 

em que os atos da arbitragem serão praticados não tem entre nós relevância alguma no que se 

refere à fixação da competência (interna) do juízo estatal para as demandas ligadas ao juízo 

arbitral”. 

Pertinente é saber se, uma vez estipulado pelas partes o local no qual se desenvolverá 

a prática dos atos durante a arbitragem, sobrevindo razões que dificultem ou torne 

improdutivo sua realização no local escolhido, poderão os árbitros alterar o local, se não 

houver consenso entre as partes. A resposta nos parece afirmativa, quando fundado em 

relevantes razões de ordem prática. Explicamos melhor: a liberdade conferida pela norma 

repousa na premissa de que as partes são as melhores conhecedoras das peculiaridades que 

circundam o litígio e as maiores interessadas na otimização dos atos que serão praticados. 

Dessa forma, sobrevindo fundadas razões que o local eleito pelas partes dificultará ou 

tornará improdutivo a prática de determinados atos, tocará ao árbitro alterar o local escolhido 

de modo a tornar sua prática mais eficiente, sobretudo porque os árbitros são os destinatários 

da prova e devem acautelar-se para que a realização dos atos atinja sua finalidade. 

Tratando-se de elemento facultativo, na ausência de estipulação pelas partes acerca do 

local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem, competirá aos árbitros decidir qual o local 

mais apropriado. 

                                                           
264 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.209. 
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A autorização para que os árbitros julguem por equidade é o segundo elemento 

facultativo elencado pela norma. Dispõe o artigo 127 do CPC/1973
265

 que o julgamento por 

equidade somente poderá ocorrer quando autorizado por lei, o que encontra correspondente 

no parágrafo único do artigo 140 do CPC/2015
266

.  

Ensina Nicola Abbagnano
267

 que equidade é o “apelo à justiça com o objetivo de 

corrigir a lei em que a justiça se expressa”. E conclui: “A lei tem necessariamente caráter 

geral; por isso às vezes sua aplicação é imperfeita ou difícil, em certos casos”. 

Dessa forma, ante a opção conferida pela Lei de Arbitragem, as partes podem alterar a 

forma ordinária de julgamento (julgamento de acordo com o direito positivo) e permitir que o 

árbitro ou árbitros julguem por equidade. 

Para Selma Lemes
268

, a decisão por equidade “representará a sentença que se respalda 

na consciência e percepção de justiça do árbitro, que não precisa estar vinculado às regras de 

direito positivo e métodos preestabelecidos de interpretação”.  

Autorizado a julgar por equidade, o árbitro pode afastar-se da lei e flexibilizar as 

disposições contratuais, mas isso não significa que ele deva obrigatoriamente fazê-lo. De 

acordo com as lições de Carlos Alberto Carmona
269

, “se a aplicação da norma levar a uma 

solução justa do conflito, o árbitro a aplicará, sem que isto possa ensejar qualquer vício no 

julgamento. Ao conceder poderes para julgar por equidade, não podem as partes esperar que 

obrigatoriamente o árbitro afaste o direito positivo, o que configura mera faculdade [...]”. 

Conferindo as partes poderes ao árbitro para julgar por equidade, certamente não 

poderão questionar o mérito da decisão se esta se afastar do direito posto. Isso porque, à guisa 

de conclusão, arremata Selma Lemes
270

: “ao autorizar que o árbitro julgue por eqüidade (sic), 

as partes esperam mais do que a simples subsunção do fato à norma. Desejam que a sentença 

seja justa e equilibrada e, para isso, o árbitro estará liberado do direito estrito”. 

Remanesce, todavia, a ação de nulidade da sentença arbitral mesmo quando 

autorizado o julgamento por equidade se a decisão se encontrar eivada dos vícios elencados 

no artigo 32 da Lei de Arbitragem. 

                                                           
265 Artigo 127. O juiz só decidirá por eqüidade (sic) nos casos previstos em lei. 
266 Artigo 140 [...] Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 
267 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p.396.  
268 LEMES, Selma Ferreira. A arbitragem e a decisão por eqüidade (sic) no direito brasileiro e comparado. In: LEMES, 

Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: estudo em homenagem ao Prof. 

Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.197.  
269 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.66. 
270 LEMES, Selma Ferreira. A arbitragem e a decisão por eqüidade (sic) no direito brasileiro e comparado. In: LEMES, 

Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: estudo em homenagem ao Prof. 

Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.227. 
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Caso seja de interesse das partes, poderão estabelecer o prazo para que os árbitros 

prolatem a sentença (inciso III). Na ausência de estipulação pelas partes, prevalece a norma 

geral de seis meses contados da instituição da arbitragem ou substituição do árbitro, nos 

termos do artigo 23 da Lei de Arbitragem
271

. 

A estipulação do prazo pode se concretizar de duas formas: as partes estabelecem 

desde logo no compromisso arbitral o prazo para os árbitros proferirem a sentença ou adotam 

o prazo estipulado pelas regras da entidade arbitral eleita para administrar o procedimento. 

Na primeira hipótese, podem as partes ajustar que o prazo se inicie a partir de outro momento 

que não a instituição da arbitragem, como por exemplo, fixando prazo para os árbitros 

proferirem a sentença após o encerramento da instrução. Quanto à segunda hipótese, o prazo 

para prolação da sentença arbitral obedecerá ao disposto no regulamento da entidade arbitral. 

Como exemplo, relevante mencionar que o regulamento da Câmara do Comércio Brasil-

Canadá (CCBC)
272

estabelece 60 dias após o recebimento pelos árbitros das alegações finais, 

podendo ser prorrogado a critério do presidente do tribunal arbitral
273

. 

Independente do caminho a ser trilhado pelas partes, a escolha deve ser consciente, 

considerando as vicissitudes do litígio, conforme adverte Francisco Cahali
274

: “As partes 

devem estar atentas sobre este ponto, e, como melhores conhecedoras da extensão do conflito 

e suas complexidades, devem cuidar para estabelecer o prazo adequado”.  

A Lei de Arbitragem concede às partes autonomia para eleger a lei material e 

procedimental que governará a arbitragem (inciso IV), podendo até mesmo eleger regras 

corporativas para a solução da divergência. Eis a literalidade do dispositivo: “a indicação da 

lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim 

convencionarem as partes”. 

Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o §1º do artigo 2º da Lei de 

Arbitragem
275

, que rege: “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”. 

                                                           
271 Artigo 23 – A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo 

para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 
272 10.1. O Tribunal Arbitral proferirá a sentença arbitral no prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento pelos 

árbitros das alegações finais apresentadas pelas partes (ou de sua notificação sobre o decurso do referido prazo), salvo se 

outro for fixado no Termo de Arbitragem ou acordado com as partes. 
273  10.1.1. O prazo do artigo anterior poderá ser dilatado por até 30 (trinta dias), a critério do Presidente do Tribunal 

Arbitral. 
274 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.182. 
275 Artigo 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. 
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Assim, pela dicção destes dispositivos, as partes têm a faculdade de escolher a lei 

aplicável, desde que não haja ofensa aos bons costumes e à ordem pública. 

De outro lado, o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

dispõe: “Para qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á a lei do país em que se 

constituírem”. Se o contrato for realizado entre ausentes, o §2º do dispositivo prescreve que 

será aplicada a lei do país de residência do proponente: “a obrigação resultante do contrato 

reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente”.  

Nessa quadra, a pergunta que se faz é a seguinte: podem partes brasileiras constituir 

obrigações em solo nacional, com sua execução no mesmo local, e escolherem que o litígio 

será resolvido mediante arbitragem com aplicação de legislação de outro país? 

Não há consenso na doutrina acerca do tema. Vejamos as posições e os argumentos a 

respeito. 

Discorrendo acerca da autonomia privada para escolha de legislação aplicável aos 

contratos internacionais, ensina Lauro da Gama e Souza Junior 
276

: 

 

(I) o artigo 9º da LICC [LINDB], interpretado conforme a Constituição Federal, não 

proíbe a eleição, pelas partes, do direito aplicável ao contrato internacional, pois tal 

escolha repousa na autonomia privada, que deriva da cláusula constitucional de 

liberdade, inscrita dentre os direitos e garantias fundamentais, e se sujeita ao 

princípio da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição); 

(II) admitir no artigo 9º da LICC [LINDB] uma condição vedatória não prevista no 

ordenamento positivo, implica igualmente em afronta à proporcionalidade em 

sentido estrito, eis que impõe sacrifício desproporcional à garantia de liberdade da 

pessoa, em favor de regra definidora do direito aplicável ao contrato (lex loci 

celebrationis) despedida de qualquer conteúdo constitucional relevante; 

(III) não havendo no ordenamento positivo norma proibitiva do exercício da 

autonomia da vontade em matéria de contratos internacionais, a autonomia privada 

(artigo 5º, II, da Constituição), que se irradia objetiva e expansivamente por todo o 

sistema do direito privado, assegura, por si só, a validade e eficácia da escolha do 

direito aplicável feito pelas partes, desde que observados os limites impostos pelas 

normas imperativas e pela ordem jurídica. 

 

No mesmo sentido, Luiz Olavo Batista e Sílvia Julio Bueno de Miranda
277

: “Dessa 

forma, se as partes assim escolheram, uma arbitragem envolvendo partes brasileiras e um 

contrato executado no Brasil poderá ser submetida a uma lei estrangeira”.  

Ainda, Luiz Olavo Baptista
278

, em outra obra, aduz:  

 

                                                           
276 SOUZA JUNIOR, Lauro da Gama e. Autonomia da vontade nos contratos internacionais no direito internacional privado: 

uma leitura constitucional do artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil em favor da liberdade de escolha do direito 

aplicável. In: (Orgs.) TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, Luís Roberto. O direito internacional contemporâneo: estudos em 

homenagem ao professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.622. 
277 BAPTISTA, Luiz Olavo; MIRANDA, Sílvia Julio Bueno de. Convenção de arbitragem e escolha de lei aplicável: uma 

perspectiva do direito brasileiro. Revista de Arbitragem e Mediação, v.27, p.11, out. 2010.  
278 BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.249. 
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A Lei de Arbitragem garante expressamente às partes um alto grau de autonomia. 

Como é mais recente e específica do que a LICC [LINDB], suas previsões 

relacionadas à autonomia das partes substituem e afastam a aplicação da LICC 

[LINDB] sempre que um contrato contém uma cláusula compromissória ou cláusula 

arbitral. 

 

Paulo Borba Casella
279

 comunga do mesmo entendimento, argumentando que em caso 

de solução através de arbitragem, a escolha da lei se desvincula da LINDB:  

 

Optando, mesmo em contratação de caráter interno, por convenção de arbitragem, 

fica à escolha das partes totalmente desvinculada dos parâmetros colocados pelo 

Decreto-lei nº4.657/42 [LINDB], facultando-se-lhes livre escolha das regras que 

serão aplicadas, sejam estas de direito, como de eqüidade (sic), ‘desde que não haja 

violação aos bons costumes e à ordem pública’, podendo, também, as partes 

‘convencionar que a arbitragem se realize como base nos princípios gerais de 

direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio’, nos termos 

estipulados pela Lei de Arbitragem. Ampla a margem de exercício da autonomia da 

vontade das partes e totalmente válida tal escola, segundo as leis em vigor.  

 

Em sentido oposto, João Bosco Lee
280

 leciona:  

 

O princípio da autonomia da vontade das partes, como princípio fundamental do 

direito internacional privado, deve-se restringir às relações contratuais 

internacionais. Quando uma arbitragem apresenta conexão exclusivamente com um 

único País, deve-se aplicar imperativamente o direito interno deste Estado. 

 

 

Para Fabiane Verçosa
281

, “conforme expostos adrede, entendemos que a possibilidade 

de eleição da lei aplicável, assegurada pelo artigo 2º, §1º, da Lei nº9.307/1996 limita-se tão 

somente aos procedimentos arbitrais internacionais”. 

Antônio Correa
282

, comentando o §1º do artigo 2º da Lei de Arbitragem, assevera:  

 

Esse dispositivo, conjectura-se, talvez tenha sido criado com a intenção deliberada 

de abrir oportunidade para que estrangeiros que contratem obrigações com 

brasileiros escolham as regras de direito a serem aplicadas, de modo a ser 

solucionada eventual pendência, mesmo fora do Poder Judiciário, mediante 

arbitragem. Nessa hipótese, por exceção evidentemente, é que as partes podem 

escolher a lei aplicável. 

 

E conclui
283

:  

                                                           
279 CASELLA, Paulo Borba. Autonomia da vontade, arbitragem comercial internacional e direito brasileiro. In: (Orgs.) 

TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, Luís Roberto. O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao 

professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.745. 
280 LEE, João Bosco. A Lei nº9.307/96 e o direito aplicável ao mérito do litígio na arbitragem comercial internacional. 

Revista de direito bancário do mercado de capitais e da arbitragem, São Paulo: RT, nº11, ano 4, jan-mar.2001, p.359. 
281 VERÇOSA, Fabiane. Arbitragem interna v. arbitragem internacional: breves contornos da distinção e sua repercussão no 

ordenamento jurídico brasileiro face ao princípio da autonomina da vontade.  In: O direito internacional contemporâneo: 

estudos em homenagem ao professor Jacob Dolinger. Orgs. TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, Luís Roberto. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006, p.449. 
282 CORRÊA, Antonio. Arbitragem no direito brasileiro: teoria e prática. Comentários à Lei nº9.307, de 23.09.1996. Rio 

de Janeiro: Forense, 1998, p.34. 
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Se a lei brasileira aplica-se aos negócios jurídicos aqui formados, as partes não 

podem, evidentemente, adotar direito estrangeiro para a solução de conflito que 

deles tenha origem. [...] Sendo porém o negócio jurídico formado entre nacionais e 

dentro do território nacional, somente a lei brasileira é aplicável, mesmo ao árbitro. 

 

Respondendo à indagação acima, entendemos que não é possível eleger legislação 

alienígena para reger relação havida entre partes brasileiras, decorrente de obrigação que foi 

celebrada e será executada em solo nacional, na medida em que todos os elementos de 

conexão (local de celebração e execução do contrato e nacionalidade das partes) se 

relacionam com o direito interno, razão pela qual se deve observar a ordem pública interna, 

sem afastar o disposto pela LINDB. 

Somado a isso, não nos parece adequado que o modo escolhido pelas partes para 

solucionarem suas divergências – arbitragem ou Poder Judiciário – tenha o condão de ditar se 

estas podem ou não eleger a lei aplicável ao contrato
284

. Explica-se: é a natureza da relação 

contratual (contrato internacional ou contrato nacional) havida entre as partes que será 

determinante para que se admita ou não a eleição da lei aplicável ao mérito da disputa, pois, 

do contrário, a forma de resolução do litígio é que autorizaria (arbitragem) ou desautorizaria 

(juízo estatal) a escolha da lei aplicável ao caso concreto.  

De outro lado, tratando-se de contrato internacional
285

, as partes poderão eleger a lei 

aplicável ao litígio, independentemente se escolherem a solução da divergência através da 

arbitragem ou do juízo estatal. 

Ainda, podem as partes eleger regras corporativas que disciplinam um organismo ou 

profissão, como, por exemplo, as normas de clubes, cooperativas, associações, conselho de 

médicos, advogados, engenheiros, etc., tudo de modo a buscar a solução mais adequada ao 

conflito. 

                                                                                                                                                                                     
283 CORRÊA, Antonio. Arbitragem no direito brasileiro: teoria e prática. Comentários à Lei nº9.307, de 23.09.1996. Rio 

de Janeiro: Forense, 1998, p.34. 
284 Nesse sentido, SOUZA JUNIOR, Lauro da Gama e. Autonomia da vontade nos contratos internacionais no direito 

internacional privado: uma leitura constitucional do artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil em favor da liberdade de 

escolha do direito aplicável. In: (Orgs.) TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, Luís Roberto. O direito internacional 

contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.621: “Eis o 

paradoxo: no ordenamento brasileiro, é o modo de solução de controvérsias que determina o império da autonomia da 

vontade ou a sua negação, e não a natureza contratual da relação jurídica”; CASELLA, Paulo Borba. Autonomia da vontade, 

arbitragem comercial internacional e direito brasileiro. In: (Orgs.) TIBÚRCIO, Carmen; BARROSO, Luís Roberto. O 

direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006, p.742: “Desse modo, confere-se à autonomia da vontade das partes, em matéria arbitral, extensão irrestrita, com 

abrangência muito maior e regulação diversa do aplicável às contratações nas quais se opte por cláusula judicial de eleição 

de foro”.  
285 Adota-se no presente trabalho os seguintes elementos para se determinar se o contrato é nacional ou internacional: o local 

onde o contrato foi celebrado, a nacionalidade das partes e o local de execução do contrato. Quando um dos elementos de 

estraneidade estiver presente o contrato será considerado internacional. 
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As partes são livres para eleger a responsabilidade pelo pagamento dos honorários e 

das despesas com a arbitragem (inciso V). Dessa forma, podem estabelecer que independente 

do resultado do litígio as despesas serão rateadas entre as partes e não haverá condenação da 

parte vencida em honorários advocatícios. Ou seja, as partes têm a faculdade de escolher a 

forma que melhor lhe aprouver no que tange à responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários e despesas processuais. Nesse sentido, leciona Carlos Alberto Carmona
286

:  

 

Seja como for, em sede de arbitragem, não havendo preocupação política de acesso 

à justiça, mas sim preocupação prática de tornar razoáveis, para todos os litigantes, 

os custos da demanda, têm as partes este mecanismo adicional de prestígio à 

autonomia da vontade, que traz mais uma vantagem em comparação com o 

processo estatal.   

 

Se as partes nada dispuseram acerca da responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários e das despesas, será facultado ao árbitro utilizar os parâmetros do artigo 20
287

 

quanto aos honorários advocatícios e dos artigos 19
288

 e 33
289

 quanto às despesas com a 

perícia, ambos do CPC/1973 (correspondem aos artigos 85
290

, 82
291

 e 95
292

, respectivamente, 

do CPC/2015). Salienta-se que esse é o norte a guiar o árbitro, o qual não está adstrito ao 

quanto previsto do Código de Ritos, podendo adotar outra forma se os fatos ocorridos durante 

a arbitragem assim recomendarem
293

.  

Por fim, faculta a lei constar no compromisso arbitral a fixação dos honorários dos 

árbitros (inciso VI). Este ajuste se mostra relevante, pois em função da remuneração poderão 

os árbitros aceitar ou não o encargo, especialmente quando a arbitragem for ad hoc.  

                                                           
286 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.214. 
287 Artigo 20 – A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. 

Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. 
288 Artigo 19 – Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam 

ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a 

plena satisfação do direito declarado pela sentença. 
289 Artigo 33 – Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte 

que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.  
290 Artigo 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
291 Artigo 82 – Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que 

realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, 

até a plena satisfação do direito reconhecido no título. 
292 Artigo 95 – Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada 

pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as 

partes. 
293 Praticamente no mesmo sentido, assevera CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, 

resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 2015, p.183. Ainda neste tema de despesas da arbitragem, surge o problema 

da omissão, pelas partes e pela instituição, quando for o caso, a respeito da responsabilidade por estas verbas. Diante desta 

situação, caberá ao árbitro decidir a questão, podendo valer-se como parâmetro, mas não como regra a ser necessariamente 

observada, do quanto previsto no §2º do artigo 82 c/c 85 do CPC/2015 (artigo 20 do CPC/1973). Mas as circunstâncias do 

conflito e do procedimento podem influenciar na decisão.  
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Tratando-se de arbitragem administrada por entidade arbitral, desnecessário tal ajuste, 

pois o valor dos honorários dos árbitros certamente estará previsto no regulamento do órgão 

escolhido, a quem competirá efetuar a cobrança e gerenciar todo o pagamento, podendo ser 

calculado por hora trabalhada, percentualmente com base no valor da causa ou de forma 

mista, considerando o tempo despendido pelos árbitros e o valor envolvido na demanda. 

Estabelecidos os honorários dos árbitros no compromisso arbitral, constitui-se tal 

pacto em título executivo extrajudicial, desde que líquido, certo e exigível, conforme os 

termos dos artigos 580
294

 e 585, II
295

 do CPC/1973 (correspondente aos artigos 786
296

 e 

784
297

, III do CPC/2015). 

Se o compromisso arbitral nada estipulou acerca dos honorários e a arbitragem não 

for administrada por nenhuma entidade específica, restará aos árbitros ajuizar ação para 

definir os honorários. Cumpre registrar que o CPC/2015 pôs fim entre a dicotomia 

procedimento comum sumário e ordinário, dado que previu apenas um único procedimento 

comum, que é flexível e pode ser adaptado pelo juiz e pelas partes quando o processo versar 

sobre direitos que admitam transação, conforme disposição do artigo 190
298

. 

São estes, pois, os elementos facultativos do compromisso arbitral.  

 

3.4   Distinções entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral 

 

A distinção entre o compromisso arbitral e a cláusula compromissória não é uníssona 

nas legislações, observando-se certa tendência nas legislações mais modernas em suprimir a 

diferença entre as duas espécies
299

, fundindo-as numa única categoria. Vale mencionar a Lei 

Espanhola nº60/2003, que pôs fim à dualidade entre cláusula compromissória e compromisso 

arbitral, tratando-as como convênio arbitral, que poderá adotar a forma de cláusula 

                                                           
294 Artigo 580 – A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, 

consubstanciada em título executivo. 
295 Artigo 585 – São títulos executivos extrajudiciais: [...] II – a escritura pública ou outro documento público assinado pelo 

devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores; 
296 Artigo 786 – A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível 

consubstanciada em título executivo.  
297 Artigo 784 – São títulos executivos extrajudiciais: III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) 

testemunhas;  
298 Artigo 190 – Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes 

estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 

faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz 

controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de 

inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.  
299 Nesse sentido: STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr., 1996, p.136: “Nas 

legislações internas, nota-se tendência a suprimir toda a diferença entre o compromisso e a cláusula compromissória. 
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incorporada a um contrato ou de acordo independente, conforme observado pelo parágrafo 1º 

do artigo 9º da lei
300

. 

O Brasil seguiu o modelo francês de 1981
301

, tratando da convenção de arbitragem 

como gênero das espécies cláusula compromissória e compromisso arbitral. 

A lei brasileira assim define a cláusula compromissória em seu artigo 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”. 

Já o compromisso destina-se à solução de divergência já determinada ou existente, e 

vem disciplinada no artigo 9º da Lei nº6.307/1996: “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”. 

Vejamos a distinção quanto à extensão e o momento da celebração. 

 

3.4.1  Distinções quanto à extensão e o momento da celebração 

 

A cláusula compromissória é, em regra, genérica, estipulada para solucionar um 

número não definido de controvérsias, decorrente de determinada relação estabelecida entre 

as partes. Ao contrário, o compromisso é contemporâneo ao litígio e, dessa forma, visa a 

solução pontual de um ou mais conflitos
302

. Nas palavras de Luiz Olavo Baptista
303

: “É o 

futuro condicional [cláusula arbitral], em oposição ao presente [compromisso arbitral]”. No 

mesmo sentido observa Irineu Stranger
304

: “O critério essencial é que a cláusula objetiva 

litígio futuro e o compromisso têm por finalidade resolver litígio sobrevindo no passado ou 

no presente, mas nascido e atual”. 

Por certo, quando as partes firmam cláusula compromissória, dificultoso se mostra 

tratar de forma pormenorizada o litígio, que ainda é incerto. Já ao firmarem compromisso, 

                                                           
300 Artículo 9 – Forma y contenido del convenio arbitral. 1. El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula 

incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas 

o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o 

no contractual. 
301 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.79. 
302 A diferença entre o momento de celebração da cláusula compromissória e compromisso arbitral foi reconhecido pela 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento abaixo: [...] “2. As duas espécies de convenção de arbitragem, 

quais sejam, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, dão origem a processo arbitral, porquanto em ambos 

ajustes as partes convencionam submeter a um juízo arbitral eventuais divergências relativas ao cumprimento do contrato 

celebrado. 3. A diferença entre as duas formas de ajuste consiste no fato de que, enquanto o compromisso arbitral se destina 

a submeter ao juízo arbitral uma controvérsia concreta já surgida entre as partes, a cláusula compromissória objetiva 

submeter a processo arbitral apenas questões indeterminadas e futuras, que possam surgir no decorrer da execução do 

contrato.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial, SEC 1.210/GB, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 

06/08/2007, p.444). 
303 BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.95. 
304 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr., 1996, p.128. 
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quando latente o litígio, têm as partes condições de definirem seus contornos. A extensão 

desta é ampla em relação àquela. Sobre as vantagens de se firmar o compromisso, leciona 

Irineu Stranger
305

: 

 

[...] tem como escopo ínsito fixar com muito mais pormenores o procedimento a 

seguir pelo tribunal arbitral, visando a obter solução que seja eficaz, impedindo os 

julgadores de inquinar-se por caminhos insatisfatórios, capazes de criar dissabores 

inúteis às partes cujo propósito é o encontro de desfecho adequado para suas 

divergências. 

  

Essa diferença não significa que para a solução do litígio através de arbitragem as 

partes precisem necessariamente celebrar cláusula compromissória e compromisso arbitral. 

Não é isso! Ambas as espécies têm a mesma finalidade: subtrair o julgamento do litígio do 

Poder Judiciário e escolher a arbitragem para resolução dos litígios.  

O compromisso somente sucede a cláusula compromissória quando as partes não 

estabelecem a forma de indicação do árbitro ou árbitros (cláusula incompleta) e não chegam a 

um consenso sobre tal ponto. De outro lado, para firmar o compromisso arbitral não se faz 

necessário que as partes tenham celebrado cláusula compromissória, podendo aquele ser 

firmado a qualquer momento se as partes tiverem o interesse de solucionar a controvérsia por 

meio da arbitragem
306

. 

Conforme já explanado, as partes podem firmar cláusula compromissória incompleta 

(ou vazia) e, deflagrada a controvérsia, firmar o compromisso complementando àquela, 

sobretudo, sobre a forma de indicação dos árbitros, podendo também prever tudo o mais que 

entendam pertinente. 

A distinção entre cláusula compromissória e compromisso arbitral quanto à extensão 

e o momento de celebração se mostra pertinente para compreendermos porque a validade ou 

invalidade da primeira (cláusula compromissória) não implica na validade ou invalidade da 

segunda (compromisso arbitral). 

Dessa forma, podem ocorrer três situações: a) se as partes pactuaram cláusula 

compromissória completa, o reconhecimento de sua inexistência ou invalidade impede que os 

árbitros decidam o mérito da controvérsia; b) se as partes pactuaram cláusula compromissória 

incompleta (ou vazia), o reconhecimento de sua inexistência ou invalidade desobriga as 

partes de firmarem compromisso arbitral; c) se as partes pactuaram cláusula compromissória 

                                                           
305 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr., 1996, p.128. 
306 Nesse sentido: BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.99: “O 

compromisso, portanto, pode ser celebrado mesmo sem previsão anterior, ou seja, a qualquer momento, desde que a matéria 

seja arbitrável e esteja presente e manifesta a vontade das partes”.  
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e depois celebraram compromisso, o reconhecimento de inexistência ou invalidade daquela 

não contamina esta. 

Com isso se quer reforçar que a celebração de compromisso arbitral ou documento de 

efeitos similares supre eventual defeito da cláusula compromissória. Ou seja, o compromisso 

pode sanar defeitos, modificar condições ou rever estipulações da cláusula compromissória.  

 

3.5  Efeitos da convenção de arbitragem 

 

A existência de convenção de arbitragem subtrai do Poder Judiciário a apreciação do 

conflito e submete as partes à jurisdição dos árbitros. Dessa forma, o efeito negativo da 

convenção de arbitragem consiste na exclusão da apreciação da causa pelo juízo estatal e o 

efeito positivo na atribuição de jurisdição ao árbitro para julgamento do conflito. Nas 

palavras de Francisco Cahali
307

: “São os efeitos positivo e negativo da convenção arbitral, 

como dois lados da mesma moeda”. 

Todavia, a convenção de arbitragem pode padecer dos mesmos defeitos de qualquer 

negócio jurídico. Os defeitos podem ser insanáveis (nulidade em razão da inarbitrabilidade 

objetiva ou subjetiva) ou sanáveis (cláusula defeituosa ou patológica).  

Analisaremos, pois, cada um dos efeitos separadamente. 

     

3.5.1  Efeito positivo e vinculante da convenção de arbitragem 

 

A convenção de arbitragem apresenta dois efeitos em razão do negócio jurídico 

entabulado entre as partes: obriga-as a submeterem seus litígios aos árbitros e atribui 

jurisdição a eles
308

. 

Do primeiro efeito positivo resulta a obrigatoriedade das partes se submeterem ao 

juízo arbitral para solucionar suas divergências em razão da força obrigatória dos contratos 

(pacta sunt servanda), espécie de negócio jurídico, sendo-lhe aplicáveis todos os princípios 

inerentes à espécie. Este efeito decorre da própria convenção de arbitragem, prescindido de 

qualquer confirmação posterior. 

A convenção de arbitragem encerra uma obrigação de fazer, atribuindo à Lei de 

Arbitragem execução específica à obrigação assumida (artigo 7º da Lei nº9.307/1996), tal 

como a regra geral para essa espécie de obrigação. O CPC/2015 previu expressamente o 

                                                           
307 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.186. 
308 BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.134. 
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direito das partes instituírem o juízo arbitral no seu artigo 42: “As causas cíveis serão 

processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o 

direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei”.  

O outro efeito, atribuição de jurisdição aos árbitros, permite que estes decidam sobre 

sua própria jurisdição a partir do momento em que esta é contestada por uma das partes ao 

invocar a inexistência ou nulidade da convenção de arbitragem. O poder atribuído aos 

árbitros tem a extensão e os limites delimitados na convenção de arbitragem, competindo a 

estes interpretá-la de modo a aferir se estão investidos de poder para conhecer toda ou parte 

da controvérsia instaurada entre as partes, em razão do princípio da competência-competência 

(kompetenz-kompetenz) já mencionado nesse trabalho.  

Contudo, embora a interpretação da convenção de arbitragem se traduza num 

pressuposto autorizado pela Lei de Arbitragem, não resolve definitivamente a questão da 

competência dos árbitros, na medida em que a parte que a tenha negado oportunamente 

(artigo 20
309

) poderá valer-se da ação de anulação de sentença arbitral ou impugnação quando 

iniciado o cumprimento de sentença (artigo 33
310

), para submetê-la à apreciação judicial 

quando a decisão estiver eivada dos defeitos de que trata a lei (artigo 32
311

). 

Questão que se coloca é saber se a cláusula compromissória incompleta (ou vazia) 

ostenta o efeito positivo, na medida em será necessário o Poder Judiciário integrar a vontade 

das partes, através de compromisso arbitral judicial, de modo a operacionalizar a instituição 

do juízo arbitral. 

Para Clávio Valença Filho
312

, as cláusulas incompletas (ou em branco) não produzem 

efeito positivo, conforme se infere pelas lições abaixo: 

 

Pois bem, somente às cláusulas compromissórias completas foi reconhecida, em 

nosso ordenamento jurídico, a produção de efeitos positivos em sua modalidade dita 

auto-suficiência. É auto-suficiente a convenção de arbitragem capaz de conduzir à 

instauração da instância arbitral sem que haja necessidade de conclusão de 

compromisso posterior ou de intervenção por parte do Poder Judiciário. A cláusula 

                                                           
309 Artigo 20 – A parte que pretender arguir (sic) questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou 

dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira 

oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem. 
310 Artigo 33 – A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da 

sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. [...] §3o A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser 

arguida mediante impugnação, conforme o artigo 475-L e seguintes da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 

Processo Civil), se houver execução judicial.     
311 Artigo 32 – É nula a sentença arbitral se: I – for nula a convenção de arbitragem;  II – emanou de quem não podia ser 

árbitro; III – não contiver os requisitos do artigo 26 desta Lei; IV – for proferida fora dos limites da convenção de 

arbitragem; VI – comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; VII – proferida fora do 

prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso III, desta Lei; e VIII – forem desrespeitados os princípios de que trata o 

artigo 21, §2º, desta Lei.  
312 FILHO, Clávio Valença. Os efeitos da convenção de arbitragem em face da Constituição Federal. Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais, v.15, p.361, jan.2002. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art475l
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art475l
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compromissória em branco não é auto-suficiente, pois não permite a instauração da 

instância arbitral sem a posterior conclusão de um compromisso arbitral, que poderá 

ser amigável, hipótese em que se dispensa a participação estatal. 

 

Em nosso entendimento, mesmo a cláusula incompleta (ou em branco) tem efeito 

positivo, pois tocará aos árbitros (e não ao Poder Judiciário) o julgamento do mérito, os quais 

são investidos de jurisdição pelas próprias partes. A eventual decisão do juízo estatal na 

presença de cláusula incompleta (ou em branco) se restringe apenas à decretação do 

compromisso arbitral ou, como já afirmamos, de eventual mecanismo para nomeação dos 

árbitros, como forma de concretizar a forma eleita pelas partes para solucionarem suas 

contendas. Nada mais! Tal decisão não põe fim à demanda, que será dirimida perante os 

árbitros.    

 

3.5.2   Efeito negativo da convenção de arbitragem 

 

O efeito negativo se dirige ao Estado
313

, subtraindo do juízo estatal a jurisdição para 

analisar o mérito da controvérsia, mesmo que uma das partes a ele se dirija no intuito de 

descumprir a convenção de arbitragem entabulada. Para Emmanuel Gaillard
314

,  

 

Em seu efeito negativo, o princípio da competência-competência se dirige às 

jurisdições estatais. Ele prolonga o efeito negativo da convenção de arbitragem, 

proibindo as jurisdições estatais acionadas por uma das partes em um litígio – a 

despeito da existência, ao menos prima facie, de uma convenção de arbitragem – de 

decidirem questões relativas à existência ou à validade da convenção, até que os 

próprios árbitros o façam.  

 

No mesmo sentido se manifesta Bertrand Ancel
315

: “O efeito negativo dirige-se ao 

juiz; ele torna a competência-competência do árbitro oponível ao juiz e impõe a este se abster 

de conhecer da questão da competência antes que o próprio árbitro se pronuncie sobre ela”. 

Ressalta-se, outrossim, que o efeito negativo se estende até a prolação da sentença 

pelos árbitros, ressalvadas as medidas de urgência necessárias antes de instituída a 

arbitragem, retomando a partir daí o juízo estatal a jurisdição para apreciar eventual ação de 

                                                           
313 Nas palavras de CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.187: “Por sua vez, o efeito negativo é dirigido ao Estado, pois impede o juiz estatal de analisar o 

mérito da controvérsia submetida à arbitragem; refere-se, pois, ao afastamento da jurisdição do Estado para apreciar a 

matéria objeto da convenção”. 
314 GAILLARD, Emmanuel. O efeito negativo da competência-competência. RBAr nº24,  out-dez. 2009, p.222. 
315 ANCEL, Bertrand. O controle de validade da convenção de arbitragem: o efeito negativo da “competência-competência”. 

Tradução de Maria Cláudia de Assis Procopiak. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo, IOB Thompson, n.6, p.52-

64, abr.-jun., 2005, p.55. 
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nulidade da sentença arbitral que se insurja contra a validade da convenção de arbitragem
316

. 

Assim, o Poder Judiciário não se encontra vinculado pela decisão do juízo arbitral que 

apreciou sua própria competência para conhecer da demanda, seja quanto aos fundamentos de 

fato como quanto aos fundamentos de direito. No entanto, a possibilidade de controle 

judiciário da sentença arbitral não significa a restituição ao juízo estatal do poder de 

apreciação do mérito (acerto ou desacerto) da decisão arbitral. Nesse sentido, pondera Clávio 

Valença Filho
317

:  

De resto, não cabe ao juiz estatal reexaminar o mérito das decisões arbitrais, razão 

pela qual concluímos que o efeito negativo da convenção de arbitragem, por 

subtrair os poderes jurisdicionais do juiz estatal, subtrai, igualmente, lesão ou 

ameaça a direito à apreciação do Judiciário.    

 

A precedência da solução arbitral é confirmada no CPC/2015, com a previsão 

expressa de extinção dos processos sem resolução de mérito, quando verificado pelo juiz do 

processo em curso a existência de convenção de arbitragem entre as partes ou o 

reconhecimento da competência pelo árbitro (CPC, artigo 485, VII
318

).  

Ressalta-se que o juízo não poderá acolher de ofício a alegação de convenção de 

arbitragem, mas somente se alegado pela parte interessada, de acordo com o previsto no 

artigo 337, §5º do CPC/2015
319

. Ainda, conforme o artigo 337, X do CPC/2015
320

, a alegação 

de existência de convenção de arbitragem deve ser precedida do mérito.  

Sob a égide do CPC/1973, havia discussão doutrinária acerca da interpretação do §4º 

do artigo 301
321

 que excepcionava apenas o compromisso do conhecimento de ofício, nada 

mencionado a respeito da cláusula compromissória. Dessa forma, firmaram-se duas correntes, 

uma que entendia não ter havido equívoco do legislador, vedando-se ao juízo conhecer de 

ofício a existência de compromisso arbitral, permitindo-se quanto à cláusula arbitral
322

. E 

                                                           
316 Na ordem jurídica francesa, é adotada posição idêntica, conforme as lições de ANCEL, Bertrand. O controle de validade 

da convenção de arbitragem: o efeito negativo da “competência-competência”. Tradução de Maria Cláudia de Assis 

Procopiak. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo, IOB Thompson, n.6, p.52-64, abr.-jun., 2005, p.60: “Se não 

existe competência ad initio do juiz, existe controle ao final, e o árbitro que aprecia sua própria competência não tem, na 

ordem jurídica francesa, um poder soberano de apreciação; sua decisão, se descontentar uma das partes, continua sujeita a 

controle”. 
317 FILHO, Clávio Valença. Os efeitos da convenção de arbitragem em face da Constituição Federal. Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais, v.15, p.361, jan.2002.  
318 Artigo 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VII – acolher a alegação de existência de convenção de 

arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; 
319 Artigo 337 – Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] §5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a 

incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. 
320 Artigo 337 – Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: X – convenção de arbitragem;  
321 Artigo 301 – Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: [...] §4o Com exceção do compromisso arbitral, o 

juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste artigo.  
322 Nesse sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p.485: “[...] veda-se ao juiz tomar conhecimento do compromisso (ex vi do § 4º do artigo 301 do Código e (sic) 

Processo Civil), enquanto permite-se ao magistrado conhecer de ofício acerca da existência de cláusula compromissória) 
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outra, em sentido oposto, defendendo que houve equívoco do legislador ao se referir apenas à 

espécie compromisso arbitral, vedando-se o conhecimento de ofício quando celebrada 

convenção de arbitragem, seja através de compromisso ou cláusula arbitral
323

.  

Ao comentar dispositivo similar do CPC português, segundo o qual a existência de 

convenção de arbitragem não pode ser reconhecida de ofício, argumenta Manuel Pereira 

Barrocas
324

:  

O regime emergente do princípio da competência-competência não está, assim, na 

nossa lei totalmente assegurado, pois mesmo que o juiz tenha tido conhecimento da 

convenção de arbitragem, se a parte demanda não invocar aquela excepção, o juiz 

não pode tomar conhecimento oficioso dela. 

 

Assim, defendemos que o princípio da competência-competência não é absoluto, 

podendo as partes abdicar de seu direito, contratualmente firmado através da convenção de 

arbitragem, de solucionar suas contendas através de arbitragem com a submissão do litígio 

perante o juízo estatal. 

Dessa forma, se ainda não houver sido instituída a arbitragem, poderá o demandado 

no processo judicial alegar a convenção de arbitragem ou aceitar a jurisdição estatal para 

solucionar a controvérsia. Caso o juízo arbitral tenha sido instituído, se a parte demandada no 

processo judicial pretende valer-se do juízo arbitral, imprescindível alegar a existência de 

convenção de arbitragem, sob pena de aceitar a solução através do Poder Judiciário e a 

consequente extinção do procedimento arbitral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Quis o legislador fortalecer claramente a cláusula compromissória, por reconhecer que essa modalidade de pacto arbitral 

provavelmente acabará suplantando o compromisso como fórmula introdutória do juízo arbitral”.   
323 Nesse sentido, CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.190: “Igualmente, em qualquer das situações, deve ser prestigiada a vontade das partes: se um dos 

interessados optar pela volta à sede estatal, e o outro concordar, tudo assim se resolve, não havendo sentido em admitir esta 

“renúncia” consensual à arbitragem apenas se a sua origem for o compromisso arbitral. [...]Neste cenário, como nestas outras 

oportunidades referidas, evidencia-se ter a Lei (CPC/1973) dito menos do que pretendia, referindo-se inadequadamente ao 

compromisso, quando o correto seria convenção; e assim, leia-se no §4º em exame ‘com exceção do compromisso arbitral, o 

juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada neste artigo’, até porque, note-se, sequer foi enumerado o compromisso nos 

incisos do artigo 301 do CPC/1973, mas apenas a convenção de arbitragem (inciso IX).” 
324 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.168. 
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4  ARBITRABILIDADE E CASUÍSTICA DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 

 

4.1  Arbitrabilidade 

 

O estudo da arbitrabilidade se mostra extremamente relevante para o presente 

trabalho, na medida em que pode existir convenção de arbitragem válida, mas se o litígio não 

for arbitrável, esta de nada valerá, pois as partes não poderão resolver seus litígios através de 

arbitragem. A convenção de arbitragem depende, pois, da arbitrabilidade do litígio para 

produzir os efeitos desejados, vale dizer, outorgar aos árbitros jurisdição para solucionar o 

litígio. 

Seguiremos, então, com a análise da arbitrabilidade, que pode ser objetiva ou 

subjetiva, conforme se referida ao objeto ou aos sujeitos, ambas tratadas no artigo 1º da Lei 

de Arbitragem: “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 

 

4.1.1  Arbitrabilidade subjetiva 

 

A pessoa, ou seja, o ente dotado de personalidade é sujeito de direitos e obrigações. A 

capacidade de direito é própria de todo sujeito de direito, de todo ente dotado de 

personalidade, de toda pessoa
325

. É o que se infere da norma genericamente prevista no artigo 

1º do Código Civil: “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”.  

Já a capacidade para exercício não é própria de toda pessoa, mas apenas daqueles 

sujeitos de direitos que estão aptos para os atos da vida civil e para a maneira de exercê-los. 

Os plenamente capazes podem exercer seus direitos pessoalmente, pois ostentam tanto a 

capacidade de direito como a capacidade para o seu exercício. Já os relativamente 

incapazes
326

 têm capacidade de direito, mas exercem seus direitos assistidos. Por fim, os 

absolutamente incapazes
327

 também têm capacidade de direito, mas o exercício ocorre através 

de seus representantes. Dessa forma, na incapacidade relativa ou absoluta, o exercício do 

direito ocorrerá através de assistência ou representação, conforme o caso, dos pais, tutores ou 

curadores. 

                                                           
325 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 4.ed. São Paulo: RT, 2006, p.166. 
326 Artigo 4º – São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I – os maiores de dezesseis e menores 

de dezoito anos; II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; IV – os pródigos. Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial.  
327 Artigo 3º – São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. 
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Assim, a inarbitrabilidade nos casos dos relativamente e absolutamente incapazes não 

se encontra na capacidade de firmar a convenção de arbitragem, pois podem ser assistidos ou 

representados, mas na indisponibilidade do direito
328

.  

Os entes despersonalizados, espólio e condomínios edilícios, desde que autorizados, 

judicialmente ou através de assembleia, conforme o caso, poderão celebrar a convenção de 

arbitragem e tornar-se parte no procedimento arbitral
329

.    

 

4.1.2  Arbitrabilidade objetiva 

 

Da análise do artigo 1º da Lei de Arbitragem percebe-se que o legislador limitou as 

matérias passíveis de solução pela via arbitragem aos direitos patrimoniais e, dentro desse 

universo, apenas os “disponíveis”. 

Direitos patrimoniais são aqueles passíveis de valoração pecuniária. É disponível o 

direito sobre o qual as partes têm liberdade de dispor, transigir, sem a interferência de norma 

cogente que imponha respeito ao cumprimento de determinada exigência legal.  

O revogado artigo 1.072 do CPC/1973 dispunha: 

 

As pessoas capazes de contratar poderão louvar-se, mediante compromisso escrito, 

em árbitros que lhes resolvam as pendências judiciais ou extrajudiciais de qualquer 

valor, concernentes a direitos patrimoniais, sobre os quais a lei admita transação.  

 

Não se pode dizer, ante o disposto na Lei de Arbitragem, que são arbitráveis somente 

os direitos passíveis de transação, tal como prescrevia o dispositivo revogado. A propósito, 

leciona Carlos Alberto Carmona
330

:  

 

A Lei de Arbitragem abandonou a fórmula preconizada pelo Código de Processo 

Civil (artigo 1.072, revogado), que se reportava a direitos patrimoniais ‘sobre os 

quais a lei admita transação’, preferindo técnica superior. Agora, a remissão à 

disponibilidade do direito é objetiva e não oblíqua como ocorria na redação adotada 

pelo dispositivo indigitado do Estatuto de Processo. 

                                                           
328 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.134; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 

2009, p.37. 
329 Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.134: “[...] os entes despersonalizados, para dispor de direitos, necessitam de permissão. Assim, o 

espólio e a massa falida, com autorização judicial ao inventariante ou o administrador, podem celebrar convenção arbitral, 

tal qual o condomínio, pelo síndico com a autorização da assembleia de condôminos. A permissão, nestes casos, é um 

requisito essencial, ensejando sua falta à invalidade da convenção arbitral”; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e 

processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.37: “[...] os entes despersonalizados 

(universalidade dotados de representação ativa e passiva como condomínio em edifícios, massas falidas, espólios, sociedades 

de fato), desde que autorizados, podem valer-se da arbitragem eis que têm capacidade de ser parte e de estar em juízo, nada 

impedindo que disponham de seus direitos”.  
330 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.38. 
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Estão excluídos da solução pela arbitragem, portanto, todos os direitos indisponíveis 

(questões de estado e capacidade). Todavia, eventuais impactos patrimoniais sobre estes 

direitos podem ser arbitráveis (fixação do valor da pensão, por exemplo, que pode ser 

livremente pactuado pelas partes)
331

. 

Por fim, releva pontuar que a conexão entre a disponibilidade do objeto como 

pressuposto de admissibilidade para a solução através de arbitragem começa a ser 

questionada. Nas palavras de Manuel Pereira Barrocas
332

, “a doutrina mais moderna tem 

acentuado que são arbitráveis todos os direitos de natureza patrimonial, sejam ou não 

disponíveis”. Isto é, mesmo os direitos que, segundo certa concepção de ordem pública, 

sempre mutável, devam ser considerados indisponíveis são arbitráveis se revestirem natureza 

patrimonial.  

Ainda, de acordo com Edoardo F. Ricci
333

,  

 

Segundo o artigo 1.030 da Zivilprozessordnung [Código de Processo Civil] 

‘qualquer direito de caráter patrimonial pode ser objeto de convenção de 

arbitragem’.  

[...] importantes direitos, embora fixem a disponibilidade do objeto da lide como 

pressuposto da arbitragem, mediante dispositivos expressos (como se constatou), 

estão evoluindo e dando os primeiros passos rumo ao modelo do direito alemão [...] 

 

Após essa breve apresentação, passaremos a tratar especificamente de algumas 

questões relacionadas à arbitrabilidade e à convenção de arbitragem que têm suscitado 

dúvidas na prática.  

 

4.2  Convenção de arbitragem nos contratos de adesão 

 

É sabido que nem todos os contratos de adesão se referem à relação de consumo. E 

mais, nem sempre os contratos de consumo são de adesão. Assim, há contratos de adesão 

                                                           
331 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.135: “Direitos não patrimoniais, pois, de plano são excluídos do juízo arbitral. E assim, os direitos da 

personalidade (direito à vida, à honra, à imagem, ao nome), o estado da pessoa (modificação da capacidade, como interdição, 

dissolução do casamento, reconhecimento ou desconstituição da filiação, atributos do poder familiar, como guarda e 

regulamentação de visitas), ficam excluídos da arbitragem. Mas eventuais impactos patrimoniais destes direitos, como 

também do direito penal, conforme o caso, são arbitráveis (por exemplo, apuração do dano ex delicto, e partilha de bens na 

separação ou no divórcio [...]”; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 

3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.39: “Dizendo de outro modo, se é verdade que uma demanda que verse sobre o direito de 

prestar e receber alimentos trata de direito indisponível, não é menos verdadeiro que o quantum da pensão pode ser 

livremente pactuado pelas partes (e isto torna arbitrável a questão) [...]”.  
332  BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.217. 
333 RICCI, Edoardo F. Desnecessária conexão entre disponibilidade do objeto da lide e admissibilidade de arbitragem: 

reflexões evolutivas, p.404. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. 

Arbitragem: estudo em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007.  
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decorrentes de relação de consumo, há contratos de consumo que são livremente negociados 

– embora esse tipo não seja frequente, pode existir – e há contratos que, mesmo padronizados 

e de adesão, por não se originarem de relação consumerista, não são tutelados pelo Código de 

Defesa do Consumidor
334

. 

Tendo em vista que o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Arbitragem se aplica a todo e 

qualquer contrato de adesão, seja ele de consumo, civil ou comercial e, visando uma melhor 

sistematização no tratamento da convenção de arbitragem nesses casos, dividiremos a análise 

em a) contratos de adesão originados de relações civis e comerciais e b) contratos de adesão 

originados de relação de consumo. 

 

4.2.1  Convenção de arbitragem nos contratos de adesão que têm origem nas relações 

civis e comerciais  

 

O parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Arbitragem dispõe:  

 

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. 

 

Carlos Alberto Carmona
335

, ao comentar o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de 

Arbitragem, leciona: 

São duas as hipóteses com que lida o parágrafo: a primeira determina que a eficácia 

da cláusula fica condicionada à iniciativa do aderente; a segunda prevê que a 

cláusula será eficaz desde que haja expressa concordância do oblato, concordância 

que será manifestada por escrito em documento que se reporte ao contrato a que se 

refere a cláusula ou então através do destaque da cláusula no contrato, com visto 

especial. 

 

Na primeira hipótese, o aderente é o senhor da forma como será resolvido o litígio. 

Poderá, então, dar início ao procedimento arbitral ou concordar expressamente com a sua 

instituição, caso a parte contrária tenha tomado a iniciativa de instituir a arbitragem. 

Já a outra hipótese decorre da subemenda apresentada na Câmara de Deputados que 

objetivava aumentar a garantia do aderente contra eventuais abusos do proponente
336

. No 

                                                           
334 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 

9.ed. São Paulo: RT, 2006, p.1.165: “Nem sempre o contrato de consumo é de adesão. O CDC 51 VII não é incompatível 

com a LArb, artigo 4º, parágrafo 2º, de sorte que ambas as normas sobrevivem vigentes e se completam. Basta lembrar, por 

exemplo, que o CDC 51 VII aplica-se apenas aos contratos de consumo, enquanto a LArb, artigo 4º, parágrafo 2º aplica-se a 

todo e qualquer contrato de adesão: civil, comercial ou de consumo”. 
335 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.106. 
336 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.107. 
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entanto, a redação do dispositivo, conforme aprovado, deixou o aderente mais vulnerável, 

pois, basta que a cláusula compromissória seja redigida por escrito em documento anexo ou 

em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula para que seja válida, o 

que é alvo de críticas pela doutrina
337

. 

A justificativa para as cautelas impostas pela norma visa assegurar, nas palavras de 

Cândido Rangel Dinamarco
338

, “que a vontade dos signatários da cláusula compromissória 

seja consciente”. 

Em nosso entendimento, em regra, a cláusula compromissória estipulada por escrito 

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

cláusula, será válida, desde que não se trate de relação de consumo, que será abaixo melhor 

detalhado. 

Por fim, registre-se que a comissão encarregada de alteração da Lei de Arbitragem 

buscando diferenciar o tratamento da cláusula compromissória nos contratos de consumo de 

adesão e nos contratos de adesão não estabelecidos entre consumidor e fornecedor, elaborou 

proposta (PLS nº406/2013), que foi aprovada pelo Congresso Nacional (convertida na Lei 

nº13.129/2015), mas acabou vetada pela Presidência da República. Eis o teor da regra para a 

cláusula compromissória no contrato de adesão de acordo como o texto que fora vetado: 

“Parágrafo 2º – Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se for 

redigida em negrito ou em documento apartado”.  

A proposta de alteração pretendia conferir tratamento diferenciado para a estipulação 

de cláusula compromissória nos contratos de adesão e nos contratos de consumo celebrados 

por adesão. No entanto, a proposta foi vetada, o que será mais bem detalhado abaixo, de 

forma que as normas em vigor não realizam tal distinção – de todo indesejável –, competindo 

ao intérprete harmonizar as disposições vigentes de modo a conferir a adequada proteção ao 

aderente, conforme se trate de contrato firmado por adesão nas relações de consumo e nas 

relações de outra natureza. 

 

 

 

   

                                                           
337 COSTA, Nilton César Antunes da. A convenção de arbitragem no contrato de adesão. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.8, jan. 2006: “Ora, seria muita ingenuidade afirmar que basta a cláusula compromissória estar escrita em 

negrito ou em documento anexo com a assinatura ou visto especial do aderente para que ela tenha plena validade e eficácia, 

pois tal condição pode ser imposta unilateralmente pelo predisponente com a "concordância expressa" do aderente na forma 

ora descrita, antes mesmo da instituição de arbitragem, que somente se dá com a nomeação e a aceitação do(s) árbitro(s).” 
338 DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2006, p.80.  
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4.2.2  Convenção de arbitragem nos contratos de adesão que têm origem na relação de 

consumo  

 

As relações de consumo são consideradas aquelas que envolvem fornecedores de 

produtos ou serviços e todas as pessoas (física ou jurídica) que adquirem ou se utilizem 

destes como destinatário final, conforme disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor
339

. 

O inciso V do artigo 4º
340

 da legislação consumerista afirma que a Política Nacional 

das Relações de Consumo tem como objetivo atender às necessidades dos consumidores, 

elencando os princípios que devem ser observados e, dentre eles, o que interesse ao presente 

estudo, o incentivo à criação de mecanismos alternativos de resolução de litígios decorrentes 

da relação de consumo. 

A Lei dos Juizados Especiais (Lei nº9.099/95), onde parcela considerável dos litígios 

decorrentes da relação de consumo são travadas, recomenda no seu artigo 24
341

 a utilização 

da arbitragem como forma de solução de controvérsia, nada obstante exija o artigo 26
342

 a 

homologação judicial da decisão arbitral. 

O artigo 54 do CDC define o contrato de adesão na relação de consumo da seguinte 

forma: 

Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 

autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de 

produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo.  

 

De outro lado, o diploma legal em comento veda a utilização compulsória de 

arbitragem no inciso VII do artigo 51
343

. 

Sobreleva salientar que, em regra, os litígios de consumo se revelam patrimoniais 

disponíveis
344

, o que denota que nessa relação resta atendida a arbitrabilidade objetiva. 

                                                           
339 Artigo 2° – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 

relações de consumo. Artigo 3° – Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
340 Artigo 4º – A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] V 

– incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, 

assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;  
341 Artigo 24 – Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista 

nesta Lei. 
342 Artigo 26 – Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para 

homologação por sentença irrecorrível. 
343 Artigo 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: [...] VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;  
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Conforme narrado, o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Arbitragem disciplina 

genericamente a cláusula compromissória nos contratos de adesão. 

Nesse contexto, inicialmente, analisaremos se o artigo 51, VII, do CDC foi revogado 

ou não pela Lei de Arbitragem. 

Joel Dias Figueira Júnior
345

 defende que não houve revogação do artigo 51, VII, do 

CDC, sob o argumento de que a intenção inicial do legislador na revogação expressa pela Lei 

de Arbitragem não foi aprovada e, também, em razão da especialidade da norma 

consumerista, embora admita a solução através de arbitragem quando o consumidor com o 

isso concordar expressamente no momento do surgimento do litígio
346

. O autor admite a 

solução arbitral nas relações de consumo diante de contrato livremente estipulado pelas 

partes, ou seja, quando não se está diante de contrato de adesão
347

. 

Em sentido oposto, quanto à revogação da norma em comento, Selma Lemes
348

 

argumenta que o artigo 51, VII do CDC está revogado pela Lei de Arbitragem, “posto que é 

cediço que uma lei se revoga quando outra posterior dá tratamento diferente à mesma 

                                                                                                                                                                                     
344 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p.53: “Ninguém parece duvidar que podem as partes, diante de litígios que diga respeito a fornecimento de bens 

e serviços, transigir, desistir, renunciar aos respectivos direito, o que demonstra, de modo claro, não estar excluída a 

possibilidade da solução arbitral.”; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes 

das relações de consumo. Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação, v.4, p.1121-1154, set. 2014: “Em princípio, as 

demandas que se originam em relações conflituosas de consumo se revestem de natureza jurídica patrimonial disponível, 

passíveis de transação em toda a sua extensão. Por conseguinte, além da forma tradicional de solução de controvérsias 

mitologicamente representada pela figura do Estado-juiz (seja por intermédio da jurisdição clássica ou dos Juizados 

Especiais Cíveis), encontramos também a possibilidade jurídica de resolvermos esses conflitos através da mediação e da 

arbitragem”; FICHTNER, José Antônio; MONTEIRO, André Luís. Temas de arbitragem: primeira série. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2010, p.16: “As relações de consumo, não obstante sujeitas a normas de ordem pública, ostentam natureza 

patrimonial disponível”. 
345 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes das relações de consumo. 

Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação. v.4. set.2014: “Se formos proceder a uma investigação histórica da 

tramitação do último Projeto de Lei que antecedeu a norma em questão (Projeto do Senado, 78/92), verificaremos que a 

intenção preliminar do legislador em revogar o inc.VII do artigo 51 do CDC, estampada então no artigo 44, III, do aludido 

Projeto, não foi aprovada, segundo se infere do atual artigo 44, que não faz qualquer referência expressa ao dispositivo em 

questão. Ademais, é princípio assente de hermenêutica jurídica que lex posterior generalis no derogat legi priori speciali, no 

caso em exame, a Lei da Arbitragem reveste-se de natureza geral em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é 

especial. Nessas circunstâncias, não há que se admitir a revogação meramente tácita; mister se fazia então a expressa 

revogação – conforme aliás assinalava o Projeto citado –, o que terminou por não se verificar por acertada e final opção 

legislativa.” 
346 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes das relações de consumo. 

Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação, v.4, set.2014: “Em outras palavras, prevalece para os contratos de consumo 

de qualquer natureza as regras abalizadoras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à instauração de 

juízo arbitral. Na hipótese de verificação de cláusula compromissória (também denominada cláusula arbitral), a instituição 

da jurisdição privada somente terá validade se acompanhada da concordância expressa do consumidor ou se partir dele 

mesmo a iniciativa (artigo 6º da Lei 9.307/96).” 
347 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes das relações de consumo. 

Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação . v.4. set.2014: “Definida a cláusula compromissória (cheia ou vazia) em 

contrato de consumo de livre estipulação (ou seja, não de adesão ou padrão), a instituição do juízo arbitral é medida que se 

faz imperativa, ressalvada a demonstração preliminar de inobservância de norma ou princípio de ordem pública norteadores 

do Código de Defesa do Consumidor ou do comprometimento do árbitro, tribunal arbitral ou entidade arbitral, por 

parcialidade ou conluio com o produtor ou fornecedor”. 
348 LEMES, Selma Maria Ferreira. O uso da arbitragem nas relações de consumo. Disponível em: 

http://www.selmalemes.com.br. Acesso em: 16 jan.2016. 

http://www.selmalemes.com.br/
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situação”, entendendo, consequentemente, que não há óbice em solucionar controvérsias 

consumeristas através de arbitragem. 

Fátima Nancy Andrighi
349

 nega o conflito de normas e sustenta a convivência 

harmônica entre o CDC e a Lei de Arbitragem, com distinção de solução conforme o caso: 

 

[...] (I) regra geral que impõe a obrigatoriedade da observância da arbitragem 

quando pactuada pelas partes; (II) regra específica para contratos de adesão 

genéricos, que estabelece restrição à eficácia da cláusula compromissória e (III) 

regra ainda mais específica para contratos, de adesão ou não, celebrados entre 

consumidor e fornecedor, em que será considerada nula a cláusula que determine a 

utilização compulsória da arbitragem, ainda que tenham sido preenchidas as 

formalidades estabelecidas no artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei nº9.307/1996. 

  

Dessa forma, observamos a existência de dois entendimentos: o primeiro, denominado 

rígido, defende que diante de relação de consumo, seja o contrato de adesão ou não, aplica-se 

a regra do artigo 51, VII, do CDC, sendo vedada a utilização da arbitragem compulsória 

através de cláusula compromissória. O segundo, denominado flexível, admite o uso da 

arbitragem, mediante cláusula compromissória, desde que o consumidor concorde ou tome a 

iniciativa de iniciar o procedimento arbitral quando surgido o conflito.  

Conforme mencionado, a Lei nº13.129/2015 acrescentava o parágrafo 3º ao artigo 4º 

da Lei nº9.307/1996, nos seguintes termos: “Na relação de consumo estabelecida por meio de 

contrato 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”.  

Contudo, ao ser ouvido, o Ministério da Justiça (mensagem de veto nº162, de 26 de 

maio de 2015) manifestou-se pelo veto aos parágrafos 2º e 3º nos seguintes termos:  

 

Da forma prevista, os dispositivos alterariam as regras para arbitragem em contrato 

de adesão. Com isso, autorizariam, de forma ampla, a arbitragem nas relações de 

consumo, sem deixar claro que a manifestação de vontade do consumidor deva se 

dar também no momento posterior ao surgimento de eventual controvérsia e não 

apenas no momento inicial da assinatura do contrato. Em decorrência das garantias 

próprias do direito do consumidor, tal ampliação do espaço da arbitragem, sem os 

devidos recortes, poderia significar um retrocesso e ofensa ao princípio norteador de 

proteção do consumidor.  

 

Note-se, portanto, que a proposta de alteração da Lei de Arbitragem visava fortalecer 

ainda mais a arbitragem como alternativa de solução de conflitos, facultando (trata-se de 

opção e não obrigação) sua utilização pelo consumidor. Basta uma breve análise da proposta 

para que se conclua que a utilização da arbitragem como forma de solução de litígios nas 

                                                           
349 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Arbitragem nas relações de consumo: uma proposta concreta. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.9, p.13, abr.2006. 
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relações de consumo encontra-se única e exclusivamente no livre arbítrio (escolha em função 

da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento) do consumidor: deflagrado o litígio, 

o consumidor poderia: a) dirigir-se ao Poder Judiciário; b) instaurar a arbitragem ou c) 

concordar com a instituição da arbitragem. Na primeira hipótese, a cláusula compromissória 

não seria eficaz, enquanto nas duas últimas a solução do litígio se daria através da arbitragem 

em razão da escolha realizada pelo consumidor. 

Desarrazoado, portanto, o argumento esposado no veto de que não constou 

expressamente do texto que a manifestação da vontade do consumidor em favor da utilização 

da arbitragem se daria após o surgimento do conflito. A propósito, confira-se a crítica 

formulada por Francisco Cahali
350

: 

 

Totalmente despropositada a justificativa, pois bastaria ler o texto para ver que a 

sugestão era extremamente favorável ao consumidor na medida em que deixaria em 

suas mãos a liberdade de acolher ou não a arbitragem exatamente após precipitada a 

controvérsia. Aliás, qualquer pessoa com conhecimento primário sobre a matéria 

nota, pela só leitura do texto atual em confronto com o proposto, que a lei pretendia 

superar a falha na redação hoje existente, representando a iniciativa significativo 

avanço, sem perspectiva alguma de colocar em risco os direitos conquistados pelo 

consumidor, ao contrário, estes teriam seus direitos reafirmados e reforçados.    

 

O veto foi apreciado e mantido em sessão conjunta de Deputados e Senadores, 

realizada em 22 de setembro de 2015, conforme o parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição 

Federal. 

Embora a Lei nº13.129/2015 buscasse, como maior rigor técnico, conferir tratamento 

distinto aos contratos de consumo celebrados na modalidade de adesão das demais 

contratações por adesão em contratos de outra natureza (civil, comercial, empresarial, etc.), 

estabelecendo uma maior ou menor proteção conforme o caso (o que foi vetado), entendemos 

que é possível interpretar o material normativo vigente e extrair interpretações adequadas 

acerca da arbitragem nas relações de consumo. 

Em nosso ver, como o CDC é anterior à Lei de Arbitragem, cuidou aquele diploma 

legal de afastar qualquer tentativa de previsão de arbitragem obrigatória nas relações de 

consumo. Sobreveio a Lei de Arbitragem, pautando-se na autonomia privada das partes para 

a escolha da arbitragem como forma de solução dos litígios. E para evitar qualquer forma de 

imposição unilateral na escolha pela solução arbitral, considerando as especificidades da 

modalidade contratual celebrada por adesão, disciplinou regra específica para estipulação da 

                                                           
350 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.493. 
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cláusula compromissória nesses casos, qual seja: a concordância do consumidor com a 

resolução da controvérsia através da arbitragem.  

Facultar a solução através da arbitragem mediante a concordância do consumidor 

quando instaurado o litígio – seja instaurando o procedimento arbitral ou concordando com 

sua instituição – passa ao largo de utilização compulsória de arbitragem de que trata o inciso 

VII do artigo 51 do CDC.  

A opção de se valer desse expediente de resolução de litígios está em poder da parte 

mais vulnerável (consumidor), o que também releva que a eleição da arbitragem é facultativa 

e não compulsória.  

Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco
351

, as cautelas impostas pela norma “visa 

garantir que ela [vontade] seja livre (CDC, artigo 5º, II)”. E, com a interpretação que 

conferimos aos dispositivos legais, a garantia de liberdade está no consentimento expressado 

após o surgimento o litígio.   

No mesmo sentido lecionam José Antônio Fichtner e André Luís Monteiro
352

: 

 

[...] consideramos que o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei de Arbitragem possui 

requisitos de forma no plano da validade (‘por escrito em documento anexo ou em 

negrito, com assinatura ou visto especialmente para esta cláusula’) e fatores no 

plano da eficácia (‘o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou 

concordar, expressamente, com a instituição’), razão pela qual, ainda que a cláusula 

preencha todas as formalidades exigidas por lei, ela somente será eficaz no caso de 

o consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, 

expressamente, com a arbitragem iniciada pelo fornecedor no momento em que 

surgir o litígio. 

 

Assim, se o consumidor iniciar o procedimento arbitral ou concordar expressamente 

com sua instituição não lhe será permitido se insurgir em eventual ação anulatória ou 

impugnação ao cumprimento de sentença contra a validade da cláusula compromissória, 

ressalvados os casos do artigo 32 da Lei de Arbitragem, em respeito ao princípio da boa-fé e 

seu desdobramento venire contra factum proprium, também aplicável nas relações de 

consumo. 

Embora o contrato livremente negociado se constitua em exceção na prática das 

relações de consumo, eleita a arbitragem como forma de resolução de litígios, sua 

observância é obrigatória
353

. 

                                                           
351 DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2006, p.80. 
352 FICHTNER, José Antônio; MONTEIRO, André Luís. Temas de arbitragem: primeira série. Rio de Janeiro: Renovar, 

2010, p.29. 
353 Nesse sentido: FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes das relações de 

consumo. Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação. v.4. set.2014: “Definida a cláusula compromissória (cheia ou 

vazia) em contrato de consumo de livre estipulação (ou seja, não de adesão ou padrão), a instituição do juízo arbitral é 
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De outro lado, parece não haver dúvida na doutrina de que embora diante de relações 

de consumo, independentemente se o contrato foi firmado por adesão ou não, podem as 

partes celebrar compromisso arbitral quando surgida a controvérsia
354

. 

Embora a cláusula compromissória seja pactuada para dirimir conflito futuro e 

eventual através de arbitragem e no compromisso arbitral almeja-se solucionar conflito já 

instaurado entre as partes, tratando-se de relação de consumo, aquela somente terá eficácia se 

o consumidor instituir ou concordar com a instituição, o que equivale a dizer que numa ou 

noutra espécies o consentimento somente ocorre quando surgido o conflito em concreto. 

Tal fato reforça ainda mais o entendimento de que é possível utilizar a arbitragem 

para solucionar conflitos decorrentes da relação entre consumidor e fornecedor. Vale dizer, 

admitir que o consumidor pactue compromisso arbitral quando surgido o litígio e possibilitar 

que este torne eficaz a cláusula compromissória (anteriormente pactuada) no mesmo 

momento (ou seja, quando o litígio é deflagrado) revela situação idêntica: em ambos os casos 

o consentimento para resolver o conflito através de arbitragem se daria quando da 

delimitação do conflito em concreto. 

Entender de outra forma conduziria à situação ilógica e indesejável, obrigando o 

consumidor que firmou cláusula compromissória a ajustar, ao surgir o conflito, compromisso 

arbitral, caso deseje ver sua contenda resolvida por arbitragem.  

 

4.2.3  Convenção de arbitragem nos dissídios individuais do trabalho 

 

Trataremos nesse tópico apenas da convenção de arbitragem nas questões trabalhistas 

no direito individual do trabalho, tema que suscita maior divergência e, também, porque a 

                                                                                                                                                                                     
medida que se faz imperativa, ressalvada a demonstração preliminar de inobservância de norma ou princípio de ordem 

pública norteadores do Código de Defesa do Consumidor ou do comprometimento do árbitro, tribunal arbitral ou entidade 

arbitral, por parcialidade ou conluio com o produtor ou fornecedor”. 
354 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.53: 

“Descartou-se, assim, a validade de uma cláusula compromissória em contrato que discipline relação de consumo, sem que 

isso signifique a impossibilidade de introduzir-se a arbitragem pela via do compromisso: surgida a controvérsia, podem as 

partes, de comum acordo, celebrar compromisso arbitral para submeter o dissenso à solução de árbitros”; FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Acesso à jurisdição arbitral e os conflitos decorrentes das relações de consumo. Doutrinas Essenciais 

Arbitragem e Mediação. v.4. set.2014: “Tratando-se de compromisso arbitral (artigos 9º e 10 da Lei nº9.307/96) celebrado 

espontaneamente pelo consumidor com o produtor ou fornecedor, independente do tipo de contrato que deu origem ao 

conflito (livre estipulação, padrão ou adesão), terá plena eficácia, ressalvadas as hipóteses de nulidade insculpidas nos 

artigos 32 e 33 da Lei nº9.307/96”.  
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Constituição Federal355 autorizou expressamente a utilização da arbitragem nos dissídios 

coletivos de trabalho356.  

A doutrina laboral mais conservadora não admite a arbitragem como forma de 

resolução de litígios individuais do trabalho, ora argumentando que os direitos trabalhistas 

são indisponíveis
357

, ou que a subordinação ínsita da relação de emprego impede que haja 

livre consentimento do empregado na eleição da arbitragem como forma de resolução do 

litígio
358

 e, também, que a omissão do texto constitucional, que apenas autorizou a arbitragem 

nos conflitos coletivos de trabalho, impede sua utilização nos dissídios individuais.
359

       

Sergio Pinto Martins360 parece destoar da maioria da doutrina apontada, ao lecionar 

que:  

Entretanto, a Lei nº9.307 não proibiu a arbitragem como forma de solucionar 

conflitos individuais do trabalho. O que não é proibido é permitido. A Constituição 

não veda a arbitragem nos dissídios individuais. [...] Direitos patrimoniais 

disponíveis são diferentes de direitos irrenunciáveis. Direitos disponíveis são 

normas direcionadas às partes e não exatamente normas de ordem pública absoluta. 

Os direitos dos trabalhadores não são exatamente patrimoniais indisponíveis. 

 

 

Walküre Lopes Ribeiro da Silva
361

 também advoga que a irrenunciabilidade dos 

direitos trabalhistas não constitui óbice instransponível à arbitragem, pois nem todos os 

direitos trabalhistas são irrenunciáveis, pois que, comumente, há conciliação e transação 

perante a Justiça do Trabalho.  

                                                           
355 “Artigo 114 – Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [...] Parágrafo 1º – Frustrada a negociação coletiva, as 

partes poderão eleger árbitros. Parágrafo 2º – Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é 

facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho 

decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 

anteriormente”. 
356 Embora a Constituição Federal tenha admitido, expressamente, a arbitragem nos dissídios individuais do trabalho, não se 

pode dizer que todos os dissídios coletivos são arbitráveis, especialmente porque esse ramo do Direito do Trabalho é, 

comumente, disciplinado por normas indisponíveis. Logo, é preciso que o litígio, mesmo nos conflitos coletivo de trabalho, 

diga respeito a direitos disponíveis, consoante disposto no artigo 1º da Lei nº9.307/96.  
357 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 14.ed. LTr., 2015, p.172: “[...] prevalece a noção de 

indisponibilidade de direitos trabalhistas, não se compreendendo como poderia ter validade certa decisão de árbitro 

particular que suprimisse direitos indisponíveis do trabalhador”.  
358 SOUTO MAIOR. Jorge Luiz. Arbitragem em conflitos individuais do trabalho: a experiência mundial. Revista TST, 

Brasília, v.68, nº1, jan.-mar.2002: “Além disso, sua validade está vinculada a uma análise bastante restrita (a exemplo do que 

ocorre no direito francês), pois a sua formação depende essencialmente da liberdade, e o trabalhador, seja no momento da 

contratação, seja no momento da dispensa, quando ainda não recebeu as verbas rescisórias, não está plenamente isento de 

pressões de natureza econômica para manifestar sua vontade sem qualquer vício presumido de vontade.”   
359 FAVA, Marcos Neves. A arbitragem como meio de solução dos conflitos trabalhistas. Revista de Direito do Trabalho, 

v. 123, p.120, jul.2006: “Quanto à lide individual, a omissão da Constituição estimula a conclusão da inviabilidade do uso da 

arbitragem privada, o que se confirma pelo apelo cultural do recurso às soluções judiciais”. 
360 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 22.ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.94. 
361 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Arbitragem nos conflitos coletivos de trabalho. Revista de Direito do Trabalho, 

v.101, jan.2001.  
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Os arbitralistas parecem comungar do mesmo entendimento manifestado pelos dois 

últimos doutrinadores, no que se refere à disponibilidade da maioria dos direitos         

trabalhistas quando findo o contrato de trabalho
362

.  

 No entanto, parece prevalecer perante o Superior Tribunal do Trabalho363 o 

entendimento de que o instituto da arbitragem é inaplicável ao direito individual do trabalho. 

Isto, porque, conflitos dessa natureza possuem diversos direitos indisponíveis e 

irrenunciáveis, além de existir um desequilíbrio entre as partes, oriunda da hipossuficiência 

                                                           
362 Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.416: “Neste caminho, ao qual nos filiamos, não haveria motivo para a não inserção da arbitragem 

nos litígios individuais. A uma, pois a arbitragem poderia ser considerada regra processual, possibilitando a derrogação da 

jurisdição estatal; a duas, pois empregado e empregador são capazes e os direitos são disponíveis, salvo algumas verbas 

trabalhistas; e, a três, poderia ser benéfico ao trabalhador, haja vista a celeridade para a solução do conflito.”; CARMONA, 

Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.40-42: “Quanto 

aos conflitos individuais, embora não se deixe de reconhecer o caráter protetivo do direito laboral, é fato incontestável que 

nem todos os direitos inseridos na Consolidação das Leis do Trabalho assumiram a feição irrenunciável pregada pela 

doutrina especializada mais conservadora: se assim não fosse, não se entenderia o estímulo sempre crescente à conciliação (e 

à consequente transação) de sorte que parece perfeitamente viável solucionar questões trabalhistas que envolvem direito 

disponíveis através da instituição do juízo arbitral.”  
363 “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. ARBITRAGEM EM DISSÍDIO INDIVIDUAL DO 

TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO. EFEITOS. A jurisprudência desta Corte consolidou-se 

no sentido de que é inviável o procedimento arbitral em dissídio individual do trabalho, porquanto aquele constitui 

mecanismo de composição extrajudicial voltado a direitos patrimoniais disponíveis, enquanto os direitos trabalhistas são 

indisponíveis e irrenunciáveis. Precedentes”. (AIRR – 20400-67.2008.5.02.0036 Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 

Data de Julgamento: 01/10/2014, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/10/2014); “RECURSO DE REVISTA. ACORDO 

HOMOLOGADO PELO JUÍZO ARBITRAL. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO INDIVIDUAL DO 

TRABALHO. No direito do trabalho não há como se entender compatível a arbitragem, pela inserção no contrato de 

trabalho da cláusula compromissória, ou pelo compromisso arbitral posterior ao fim da relação contratual, com o fim de 

solucionar o conflito decorrente da relação de emprego, visto que a essência do instituto é a disponibilidade dos direitos que 

as partes pretendem submeter, conforme artigo 1º da Lei da Arbitragem. Ainda que se recepcione, em diversos ramos do 

direito, a arbitragem como solução de conflitos que acaba por desafogar o judiciário, é preciso enfrentar que o ato de vontade 

do empregado não é concreto na sua plenitude, no momento da admissão na empresa, em face da subordinação ínsita ao 

contrato de trabalho e à hipossuficiência do empregado, a inviabilizar que se reconheça validade à sentença arbitral como 

óbice ao ajuizamento de ação trabalhista, porque incompatível com os princípios que regem o direito do trabalho. Isso 

porque à irrenunciabilidade e à indisponibilidade está adstrita ao conteúdo do contrato de trabalho em razão do princípio 

fundamental a ser protegido, o trabalho, e as parcelas de natureza alimentar dele decorrentes, por consequência. Para 

submeter o conflito trabalhista ao juízo arbitral necessário seria relevar todos os princípios que regem esse ramo do direito, 

em especial a hipossuficiência, presumida em face da relação contratual em que se coloca o empregado, como a parte mais 

fraca, a indisponibilidade das verbas decorrentes do trabalho, a sua natureza alimentar e, em especial, a impossibilidade da 

manifestação volitiva plena, própria do processo arbitral. Recurso de revista conhecido e desprovido. [...]” (RR-104100 – 

20.2007.5.02.0021, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 6.ª Turma, DEJT 24/02/2012); “RECURSO DE REVISTA DO 

RECLAMANTE. ARBITRAGEM. TRANSAÇÃO. ALCANCE NO DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO. Esta Corte 

vem firmando posicionamento no sentido de que a solução de conflitos oriundos da relação de trabalho efetivada perante o 

juízo arbitral não é compatível com o Direito Individual do Trabalho, considerando-se a significativa gama de direitos 

indisponíveis e irrenunciáveis e o desequilíbrio entre as partes decorrente da hipossuficiência típica da relação de emprego. 

Recurso de revista conhecido e provido”. (RR-106500-58.2008.5.15.0005, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data 

de Publicação: 09/09/2011); “RECURSO DE REVISTA. ARBITRAGEM. RELAÇÕES INDIVIDUAIS DE TRABALHO. 

INAPLICABILIDADE. As fórmulas de solução de conflitos, no âmbito do Direito Individual do Trabalho, submetem-se, é 

claro, aos princípios nucleares desse segmento especial do Direito, sob pena de a mesma ordem jurídica ter criado 

mecanismo de invalidação de todo um estuário jurídico-cultural tido como fundamental por ela mesma. Nessa linha, é 

desnecessário relembrar a absoluta prevalência que a Carta Magna confere à pessoa humana, à sua dignidade no plano 

social, em que se insere o trabalho, e a absoluta preponderância deste no quadro de valores, princípios e regras imantados 

pela mesma Constituição. Assim, a arbitragem é instituto pertinente e recomendável para outros campos normativos (Direito 

Empresarial, Civil, Internacional, etc.), em que há razoável equivalência de poder entre as partes envolvidas, mostrando-se, 

contudo, sem adequação, segurança, proporcionalidade e razoabilidade, além de conveniência, no que diz respeito ao âmbito 

das relações individuais laborativas. Recurso de revista não conhecido”. (RR 192700-74.2007.5.02.0002, Rel. Min. Mauricio 

Godinho Delgado, 6ª Turma, Data de Publicação: 28/05/2010).   
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típica da relação de trabalho. No entanto, esse mesmo Tribunal tem precedente364 reputando 

válida a cláusula compromissória no contrato de trabalho entre empregado e organismo 

internacional, o que, em nosso entender, culmina numa distinção indesejada acerca do status 

do empregador (empresa privada e organismo internacional) para se admitir ou não a 

utilização da arbitragem.   

Em nosso entendimento, a indisponibilidade de alguns dos direitos trabalhistas 

somente pode ser defendida enquanto vigente o contrato de trabalho, após a extinção do qual 

a maioria dos direitos se tornam em expectativa pecuniária decorrente de eventual 

descumprimento das normas laborais
365

. Trata-se, portanto, de expectativa de direito com 

repercussão meramente patrimonial.  

Defendemos a arbitrabilidade da questão individual do trabalho apenas quando findo 

o contrato de trabalho, pois, durante a vigência do pacto laboral, o obreiro ficaria à mercê da 

força econômica do empregador. O que não se admite, no âmbito do direito individual do 

trabalho, é o empregado renunciar ou afastar a aplicação das normas protetivas desse ramo do 

Direito. 

Em nosso entendimento, aqueles que se apoiam no argumento de que, atualmente, não 

é possível utilizar-se da arbitragem nos dissídios individuais do trabalho porque se trata de 

                                                           
364 Veja-se a ementa: “[...] ORGANISMO INTERNACIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. I. Ao examinar o 

primeiro recurso ordinário interposto pela Reclamante, o Tribunal Regional deu-lhe provimento, para ‘afastar a imunidade 

de jurisdição da ONU, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguir no julgamento, como entender de 

direito’. II. O recurso de revista não merece conhecimento quanto ao tema em exame, pois falta à Reclamante o interesse 

processual. Como se retira do acórdão recorrido, o Tribunal Regional afastou a imunidade de jurisdição da primeira 

Reclamada (ONU/PNUD) e determinou ‘o retorno dos autos à origem para prosseguir no julgamento, como entender de 

direito’. Recurso de revista de que não se conhece. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO DE TRABALHO. 

SUBMISSÃO DA DEMANDA A JUÍZO ARBITRAL. I. No julgamento do segundo recurso ordinário interposto pela 

Autora, a Corte Regional manteve a sentença, em que se acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e se extinguiu o 

feito sem resolução do mérito. Constatou a existência de cláusula compromissória de submissão de litígio a juízo arbitral e 

declarou que ‘o contrato contém comando expresso no sentido de que esse mecanismo deve ser invocado no caso da 

impossibilidade de acordo amigável’. Considerou que ‘não existe qualquer óbice à utilização do instituto para a resolução 

de lides trabalhistas, pois além de se tratar de mais um meio pelo qual as partes buscam o acesso à justiça, a arbitragem é 

instrumento legítimo para a solução de controvérsias que requer, apenas, a estrita observância dos termos da Lei 

nº9.307/96’. Reputou válida a referida cláusula e entendeu que a Reclamante, ao deixar de observá-la, ‘impossibilitou a 

análise da contenda pelo juízo arbitral, deixando de observar pressuposto válido para a admissão da presente demanda 

pelo Judiciário (artigo 301, IX, do CPC)’. Assim, entendeu correta ‘a sentença de origem que acolheu a preliminar de 

convenção de arbitragem (artigo 301, IX, do CPC) arguida pelo IBAMA e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (artigo 

267, VII, do CPC)’. II. No entender desta Turma e na hipótese examinada no presente caso (em que o polo passivo da 

relação processual é ocupado por organismo internacional), o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional não 

caracteriza violação do artigo 5º, XXXVI, da CF/88. É que, tratando-se de conflito nascido de relação mantida com 

organismo internacional, a cláusula compromissória de sujeição do litígio à arbitragem constitui, na verdade, garantia de que 

a controvérsia será efetivamente dirimida (ainda que perante o juízo arbitral). Ante a imunidade de jurisdição conferida a tal 

organismo, ao particular não haveria outro meio de resolver o conflito. III. Incidência do óbice previsto na Súmula 297 do 

TST sobre a indicação de ofensa aos arts.625-D e 840 da CLT. IV. Não demonstrado dissenso jurisprudencial, pois os 

arestos apresentados são inespecíficos e porque, em relação a um deles, a Recorrente não observou o disposto na Súmula 

337, III, do TST. Recurso de revista de que não se conhece. (TST, RR nº87985-12.2005.5.10.0007, 4ª Turma, Rel. Min. 

Fernando Eizo Ono, DJE 03/02/2012). 
365 Nesse sentido: YOSHIDA, Márcio. A arbitragem e o judiciário trabalhista. RBAr nº6, abr-jun.2005, p.11: “Não se pode 

olvidar, todavia, que grande parcela deles [direitos trabalhistas], depois de rescindido o contrato de trabalho, assume a 

natureza de créditos, vale dizer, direitos patrimoniais disponíveis.”   
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direitos indisponíveis esquecem-se de que a própria justiça especializada incentiva a 

conciliação, quer por intermédio de campanhas publicitárias veiculadas pela mídia, quer de 

semanas destinadas apenas a audiências conciliatórias. Ainda, não se pode negar o estímulo 

que a Consolidação das Leis do Trabalho concedeu à conciliação, conforme observado, 

sobretudo, nos artigos 764366, 831367, 846368 e 852-E369. Se há incentivo à conciliação, 

certamente é porque os direitos são patrimoniais disponíveis. 

Algumas questões, a exemplo de direitos atinentes à segurança e Medicina do 

Trabalho, não são suscetíveis de solução arbitral, porém, o dano causado pelo 

descumprimento daquelas normas, por verterem-se em valor pecuniário, pode ser decidido 

pela arbitragem. Em suma, o direito não é transacional, mas eventual indenização decorrente 

do descumprimento da norma se apresenta patrimonial disponível. 

De outro lado, assim como mencionado quando tratamos da cláusula compromissória 

nos contratos de adesão, a comissão de juristas responsável pelo aperfeiçoamento da Lei de 

Arbitragem previu no projeto a possibilidade de utilização da arbitragem nos dissídios 

individuais de trabalho para aqueles que ocupem cargos de elevada hierarquia nas grandes 

empresas, desde que iniciem o procedimento ou concordem expressamente com a sua 

instituição, o que foi aprovado pelo Congresso Nacional e originou a Lei nº13.129/2015, que 

dispunha no parágrafo 4º do artigo 4º:  

  

Desde que o empregado ocupe ou venha a ocupar cargo ou função de administrador 

ou diretor estatutário, nos contratos individuais de trabalho poderá ser pactuada 

cláusula compromissória, que só terá eficácia se o empregado tomar a iniciativa de 

instituir a arbitragem ou se concordar, expressamente, com a sua instituição. 

 

 

A proposta de previsão da utilização da arbitragem nos dissídios individuais de 

trabalho também foi vetada, sob os argumentos abaixo transcritos: 

 

O dispositivo autorizaria a previsão de cláusula de compromisso em contrato 

individual de trabalho. Para tal, realizaria, ainda, restrições de sua eficácia nas 

relações envolvendo determinados empregados, a depender de sua ocupação. Dessa 

forma, acabaria por realizar uma distinção indesejada entre empregados, além de 

recorrer a termo não definido tecnicamente na legislação trabalhista. Com isso, 

colocaria em risco a generalidade de trabalhadores que poderiam se ver submetidos 

ao processo arbitral. 

 
                                                           
366 Artigo 764 – Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à 

conciliação. 
367 Artigo 831 – A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. 
368 Artigo 846 – Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. 
369 Artigo 852-E – Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios 

adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. 
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Contemplava a proposta de alteração na admissibilidade da cláusula compromissória 

para dissídios individuais no Direito do Trabalho desde que: a) o empregado ocupasse ou 

viesse a ocupar cargo ou função de administrador ou diretor estatutário; b) este instituísse a 

arbitragem ou concordasse, claramente, com essa instituição. 

Buscou a proposta, portanto, oferecer escolhas a determinados empregados 

(administrador ou diretor estatutário) para solucionarem suas divergências pela arbitragem.  

Embora a proposta nos parecesse incipiente, reputando-se o objetivo de ascensão da 

arbitragem como alternativa para solucionar pendências também nos dissídios individuais do 

trabalho, cremos que os responsáveis pela elaboração do projeto de alteração da lei 

trabalharam com o que foi possível à ocasião.  

Porém, o veto presidencial nos afigura desarrazoado, porque destoa do propósito de 

alteração da Lei de Arbitragem. Não há que se falar de “distinção indesejada entre 

empregados”. A própria norma trabalhista, no seu artigo 62370, II, equiparou os gerentes aos 

diretores e chefes de departamento ou filial, com evidente distinção dos empregados em razão 

do cargo ocupado, tornando-lhes inaplicáveis, sobretudo, o direito às horas extraordinárias.  

A proposta de alteração da Lei de Arbitragem abarcava apenas os empregados que 

ocupassem ou viessem a ocupar a função de administrador ou diretor estatutário para 

viabilizar a solução dos litígios individuais do trabalho pela forma arbitral de quem, 

sabidamente, detém maiores condições de efetuar, livremente, suas escolhas. 

Quanto à proposta de alteração de Lei de Arbitragem, parece-nos ser conveniente 

aprofundar o regramento acerca da arbitragem nos dissídios individuais do Direito do 

Trabalho, tratando-o da seguinte forma: a) os sindicatos da categoria poderão estabelecer 

cláusula compromissória nas convenções coletivas de trabalho, que somente terá validade se 

o empregado instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instauração; b) 

nos contratos individuais de trabalho dos empregados elencados no artigo 62 da CLT 

(gerentes, diretores e chefes de departamento ou filial) poderá ser pactuada cláusula 

compromissória entre empregador e empregado, que somente terá validade se este instituir a 

arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instauração; c) finda a relação de 

emprego, poderão as partes firmar compromisso arbitral. 

                                                           
370 “Artigo 62 – Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: I – os empregados que exercem atividade externa 

incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social e no registro de empregados; II – os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se 

equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Parágrafo único – O regime 

previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de 

confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 

40% (quarenta por cento)”.       
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A fórmula que entendemos adequada estimulará a estruturação dos sindicatos, com 

debates e estudos para averiguar se haverá ou não benefícios aos filiados na eleição da 

arbitragem como meio de solução de controvérsia para determinadas atividades, 

considerando as especificidades e a cultura de cada categoria.  Necessário ressaltar, tal como 

propusemos, que a faculdade de escolha da arbitragem pelos sindicatos dependerá da vontade 

do empregado quando finda a sua relação de emprego em optar pela forma como queira ver 

decidido seu conflito – quer pela justiça estatal, quer pela arbitragem.  

Para neutralizar uma possível ausência de liberdade contratual do empregado quando 

da celebração do contrato de trabalho – momento em que o empregado tem, em regra, ceifado 

o poder de discutir amplamente as condições com paridade de forças com o empregador – a 

eficácia da cláusula compromissória em derrogar a jurisdição estatal estará no livre arbítrio 

do empregado quando surgido o conflito. 

Possibilitar escolhas ao empregado – sempre, frise-se, isenta das pressões econômicas 

e da subordinação ao empregador – para que ele possa, por si só, eleger um método que lhe 

afigure mais benéfico é medida que se mostra imprescindível para o tratamento adequado dos 

litígios laborais. 

Antes da mencionada proposta, a maioria da doutrina especializada já defendia – a 

nosso ver, equivocadamente – que o instituto da arbitragem era inaplicável ao direito 

individual do trabalho. Em decorrência do veto, pensamos que mais vozes ecoarão 

argumentando que se a proposta para admissão de solução arbitral de conflitos trabalhistas de 

empregados de alto escalão não foi aprovada, com mais razão não se poderia admitir a 

arbitragem aos demais empregados não contemplados na proposta. 

Por fim, a proposta de alteração da Lei de Arbitragem não tratou do compromisso 

arbitral, manifestando-se a doutrina
371

 favoravelmente à eleição da arbitragem através dessa 

espécie de convenção, com o que concordamos, conforme mencionado acima. 

   

4.2.4  Convenção de arbitragem na recuperação judicial e falência 

 

A primeira hipótese que analisaremos se refere à suspensão das ações em trâmite 

contra o devedor quando decretada a falência ou o deferimento do processo da recuperação 

                                                           
371 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 

2015, p.419: “Portanto, resta ainda manter a nossa posição quanto à viabilidade de arbitragem trabalhista através de 

compromisso arbitral, já encerrada a relação de emprego.” 
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judicial. O artigo 6º
372

 da Lei nº11.101/2005 traz a regra geral, enquanto o seu §1º
373

 a 

exceção. De acordo com a regra geral, será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor. Já a exceção prevista pela norma se refere ao 

prosseguimento da ação que demandar quantia ilíquida. 

Parte da doutrina
374

 considera que em regra os procedimentos arbitrais têm por objeto 

quantias ilíquidas, motivo pelo qual não devem ser suspensos, o que vem sendo consolidado 

pela jurisprudência
375

. No entanto, para Beat Walter Rechsteiner
376

, “A suspensão do 

procedimento arbitral pendente no exterior, à época da decretação da falência do devedor no 

Brasil, portanto, se impõe de acordo com o ordenamento jurídico nacional em vigor”. Embora  

o autor mencione a suspensão de procedimento arbitral com sede no exterior, entende 

também que o procedimento arbitral com sede no território nacional deverá seguir a mesma 

regra
377

. 

Outra hipótese, que se relaciona diretamente com o objeto do presente estudo, é saber 

se o decreto de falência impede a eficácia da convenção de arbitragem anteriormente 

pactuada. E a resposta é negativa. 

Consoante defendemos no decorrer do presente trabalho (em especial no item 

intitulado ‘da natureza jurídica da convenção de arbitragem’), a convenção de arbitragem tem 

natureza de negócio jurídico, razão pela qual não se resolve na decretação de falência
378

. Vale 

                                                           
372 Artigo 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da 

prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário. 
373 §1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. 
374 Nesse sentido: ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação extrajudicial. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.13/2007, abr-jun.2007: “Assim, relativamente às arbitragens em curso, não há porque as sobrestar, na 

dependência do desenvolvimento da falência. Nelas se discute a existência de uma determinada obrigação relativa a direitos 

patrimoniais e disponíveis”; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e insolvência. Revista de 

Arbitragem e Mediação, v.20, jan.2009: “Com estas noções, pode-se inferir que o procedimento arbitral, por sua natureza 

não-executória, tem prosseguimento, mesmo quando o devedor venha a ajuizar pedido de recuperação judicial ou tenha sua 

falência decretada. Não se lhe aplica, portanto, a regra geral de suspensão dos processos, prevista no caput do artigo 6º da 

Lei nº11.101/2005, Lei de Recuperação de Empresas, e sim a exceção constante do §1º do mesmo dispositivo”. 
375“[...] Prosseguimento da demanda arbitral com condenação da devedora na indenização fixada pela Câmara de 

Arbitragem. Aplicabilidade do artigo 6º, §1º, da Lei n°11.101/2005, eis que, versando a demanda sobre quantia ilíquida, o 

processo não é suspenso em virtude da falência da devedora, inexistindo a ‘vis attractiva’ do artigo 76, ‘caput’, devendo o 

procedimento arbitral prosseguir com o administrador judicial que representará a massa falida, sob pena de nulidade. [...] 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação nº9044554-23.2007.8.26.0000, Rel.Des. Pereira Calças, 

j.25-06-2008).  
376 RECHSTEINER, Beat Walter. Efeitos jurídicos da decretação da falência e da concessão de recuperação da judicial em 

relação à arbitragem no direito brasileiro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro 

Batista. Arbitragem: estudo em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.358.  
377 RECHSTEINER, Beat Walter. Efeitos jurídicos da decretação da falência e da concessão de recuperação da judicial em 

relação à arbitragem no direito brasileiro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro 

Batista. Arbitragem: Estudo em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.357. 
378 Em sentido contrário: RECHSTEINER, Beat Walter. Efeitos jurídicos da decretação da falência e da concessão de 

recuperação da judicial em relação à arbitragem no direito brasileiro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos 

Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: Estudo em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: 

Atlas, 2007, p.358: “Quando o procedimento arbitral ainda não foi iniciado na data da decretação da falência do devedor, a 

cláusula arbitral ou cláusula compromissória constante num contrato celebrado entre credor e devedor com data anterior se 

torna inefizaz naquele momento”.  
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dizer, a convenção de arbitragem deve ser observada ainda que decretada a quebra de uma 

das partes signatárias, para que tenha prosseguimento ou se instaure o procedimento 

arbitral
379

.  

A primeira parte do artigo 117 da Lei nº11.101/2005 reforça: “Os contratos bilaterais 

não se resolvem pela falência [...]”. Já a parte final dispõe: “[...] podem ser cumpridos pelo 

administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa 

falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do 

Comitê.”.  

A parte final do dispositivo em comento afirma que os contratos bilaterais podem ser 

cumpridos pelo administrador judicial. Entenda-se cumprimento sob a ótica do adimplemento 

do objeto da obrigação.  

O §1º do artigo 117 dispõe: “O contratante pode interpelar o administrador judicial, 

no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que, 

dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o contrato”. Conforme anunciado, a 

interpelação objetiva uma resposta quanto ao cumprimento da obrigação objeto do contrato. 

Não se pode entender que, na presença de convenção de arbitragem, deva o administrador ser 

instado a se manifestar se irá ou não cumpri-la, pois esta já produz o efeito de subtrair do 

Poder Judiciário a solução do litígio. Uma vez estipulado convenção arbitral, não é concedida 

a prerrogativa a qualquer das partes de renunciar, unilateralmente, à resolução do litígio 

através de arbitragem.  Nas palavras de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo: “Havendo 

cláusula compromissória, a via cabível será a arbitral, uma vez que a negativa de 

cumprimento foi do contrato, e não da convenção de arbitragem”.  

Por certo a participação no procedimento arbitral implica em custos, mas deve-se 

considerar que a participação ativa do administrador judicial na defesa dos interesses do 

falido pode, por certo, reduzir ou evitar o aumento do passivo desta. 

Questão que não apresenta divergência na doutrina se refere às demandas pendentes 

de julgamento em que a falida figura como demandante, situação expressamente ressalvada 

pelo artigo 76 da Lei nº11.10/2005: “O juízo da falência é indivisível e competente para 

conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas 

trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como 

autor ou litisconsorte ativo” (grifo nosso). A única exigência legal é a comunicação ao 

                                                           
379 ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação extrajudicial. Revista de Arbitragem e Mediação, 

v.13/2007, abr-jun.2007: “Portanto, é de se concluir no sentido da iniciação e continuidade da arbitragem resultante de 

convenção de arbitragem celebrada antes da decretação da falência de uma das partes nela envolvidas.” 
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administrador judicial para que ele substitua o polo ativo e assuma a representação da massa 

falida
380

. 

Não há óbice legal, portanto, para o prosseguimento das demandas arbitrais nas quais 

o falido figure como demandante. Competirá, ainda, ao administrador judicial iniciar 

procedimento arbitral – ou contratar profissional para que o faça, cujos honorários serão 

aprovados pelo Comitê de Credores
381

 – visando defender os interesses da massa falida nos 

contratos que contenham cláusula compromissória
382

. 

De outro lado, parte da doutrina entende que na pendência de processo falimentar – 

não se trata de convenção firmada anteriormente –, seria vedado ao administrador judicial 

celebrar convenção de arbitragem, ante a indisponibilidade dos bens do falido
383

. Em sentido 

oposto, há aqueles que entendem que os bens do falido são disponíveis, pois exatamente sua 

disposição é que irá satisfazer os interesses dos credores
384

. 

Entendemos que posição mais adequada é a que não admite a celebração de 

convenção de arbitragem na pendência de processo falimentar. É certo que não há livre 

disponibilidade dos bens pelo falido. Também não há livre disposição dos bens do falido pelo 

administrador judicial, o qual se submete à regra do artigo 142 da Lei nº11.101/2005
385

. 

Conclui-se, portanto, que nem o administrador judicial tampouco o falido podem dispor dos 

bens como lhes aprouver. Ao contrário, a disposição dos bens visa a satisfação dos interesses 

dos credores sujeito, dessa forma, à orientação de seu Comitê, se houver, e autorização 

judicial para que se realize.   

Também não há convergência da doutrina acerca da inserção de cláusula 

compromissória no plano de recuperação judicial para solução de conflitos decorrentes de sua 

                                                           
380Artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei 

lhe impõe: III – na falência: c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida;  
381Artigo 22. [...]: III – [...]: n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários 

serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores; 
382Nesse sentido, RECHSTEINER, Beat Walter. Efeitos jurídicos da decretação da falência e da concessão de recuperação 

da judicial em relação à arbitragem no direito brasileiro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; 

MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: Estudo em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 

2007, p.360: “Entendemos, ademais, que ao administrador judicial, em princípio, está facultado iniciar, em nome da massa 

falida, procedimentos arbitrais, baseados em contratos firmados pelo falido ainda antes da decretação de sua falência, ou até 

depois, [...]”.  
383ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação extrajudicial. Revista de Arbitragem e Mediação, 

v.13/2007, abr.-jun.2007: “Evidentemente, em se tratando de execuções concursais pendentes, com a perda pelo executado 

da disponibilidade de seus bens, arrecadados para se integrarem na massa direcionada à satisfação dos direitos dos credores, 

não há, sob o prisma do direito brasileiro, como celebrar convenção de arbitragem válida, até porque esta exige, de forma 

expressa e inequívoca, que o seu objeto seja, exclusivamente, direitos patrimoniais disponíveis”. 
384TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e insolvência. Revista de Arbitragem e Mediação, v.20, 

jan.2009: “Vale a pena insistir que, na verdade, os bens do falido não são indisponíveis. Ele, o devedor, é que não pode 

‘deles dispor’, consoante determina o artigo 103, caput, da Lei nº11.101/2005. Muito ao contrário, na falência, é exatamente 

a disposição dos bens do falido, por meio do mecanismo legal de realização do ativo, que irá proporcionar aos credores a 

satisfação (relativa, é claro) de seus créditos.” 
385Artigo 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, ordenará que se 

proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: [...]  
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interpretação ou inadimplemento das obrigações ali assumidas. O argumento favorável à 

utilização da arbitragem nesse caso reside na celeridade, eficiência especialidade dessa forma 

de resolução de litígios
386

. 

Não concordamos com tal posicionamento, embora não se olvide das vantagens da 

arbitragem acima elencadas. Isso porque o plano de recuperação judicial deve ser aprovado 

por todas as classes de credores e, de acordo com a natureza do crédito, pode ser exigido 

maioria simples dos credores (classe I e IV) ou maioria simples dos credores e mais da 

metade do valor total dos créditos presentes à assembleia (classe II e III), de acordo com o 

previsto no artigo 45 da Lei nº11.101/2005
387

.  

Mesmo que aprovado o plano de recuperação judicial e a inserção de cláusula 

compromissória nesse instrumento por maioria de votos, tal fato não teria o condão de 

vincular os que não concordaram com o método de solução de litígios eleito pela maioria.  

A esse respeito, confira-se as lições de Paulo Fernando Campos Salles de Toledo: 

 

Tudo o que disser respeito à recuperação judicial sujeita-se, naturalmente, ao crivo 

do juiz que preside esse processo. Além do mais, trata-se de um processo judicial, 

não parecendo fazer sentido submeter o mesmo feito, ao mesmo tempo, à jurisdição 

estatal e à arbitral. 

 

No mesmo sentido, mas por outros argumentos, Carlos Alberto Carmona
388

 leciona 

que: “[...] embora não haja, em princípio, impedimento de se submeter à decisão de árbitros 

desavenças relativas às obrigações constantes do plano de recuperação, a utilização deste 

mecanismo de resolução de controvérsias soa bastante inadequado no ambiente regulado pela 

Lei nº11.101/05”. 

                                                           
386 PINTO, José Emílio Nunes. A arbitragem na recuperação de empresas. Revista de Arbitragem e Mediação, v.7, p.79, 

out.2005: “É justamente aí que se abre o espaço para o recurso à arbitragem no processo de recuperação judicial. Na medida 

em que, durante o período subseqüente de dois anos para implementação do Plano de Recuperação, pende sobre o devedor o 

risco de ver a recuperação judicial convertida em falência, caso descumpra qualquer obrigação por ele assumida, a solução 

de controvérsias surgidas por meio da arbitragem poderá afastar o risco de alegação de descumprimento de obrigações. [...] 

No entanto, dada a complexidade dos procedimentos judiciais e o sistema horizontal e vertical de recursos, é razoável se 

imaginar que o devedor e os credores busquem uma forma célere, especializada e eficiente de solução dessas controvérsias.” 
387 Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 

desta Lei deverão aprovar a proposta. §1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do artigo 41 desta Lei, a 

proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à 

assembléia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. §2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do 

artigo 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor 

de seu crédito. 
388 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.54. 
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 Por fim, resta analisar se é possível firmar convenção de arbitragem durante o 

processamento da recuperação judicial. Paulo Fernando Campos Salles de Toledo
389

, ao 

examinar a questão, pontua: 

 

Aqui também distinguem-se duas situações, conforme o crédito seja ou não sujeito 

aos efeitos da recuperação. No primeiro caso, a questão não poderá ser subtraída da 

apreciação do juiz concursal, competente para julgá-la, não cabendo, portanto, o 

recurso à via arbitral. A segunda hipótese merece uma atenção maior. 

A princípio, não se tratando de crédito sujeito à recuperação, nada impede a 

propositura da demanda, tanto por via judicial quanto arbitral. 

 

Nada obstante a ausência de impedimento legal para celebração de convenção de 

arbitragem durante o processamento da recuperação judicial, pelo fato da devedora objetivar  

a superação da crise empresarial, permitindo a continuidade da atividade econômica e evitar 

medida drástica de decreto de falência, devem ser adotadas cautelas para que eventual 

decisão proferida pelos árbitros não repercuta nas obrigações assumidas no plano de 

recuperação apresentado, daí porque a doutrina entende prudente solicitar autorização ao juiz 

concursal
390

 ou ao comitê de credores, se houver, e administrador judicial
391

. 

  

4.2.5   Convenção de arbitragem firmada com a Administração Pública 

   

Comumente se incorre em erro quando se relaciona a indisponibilidade de direitos a 

tudo que possa ser associado à Administração Pública
392

. A utilização de arbitragem pela 

administração pública como forma de resolução de litígios precede ao advento a Lei de 

Arbitragem, conforme precedente firmado no caso Lage
393

 e reiteradamente afirmado pela 

doutrina
394

 e confirmado pela jurisprudência
395

. 

                                                           
389 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e insolvência. Revista de Arbitragem e Mediação, v.20, 

jan.2009. 
390 Nesse sentido: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e insolvência. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.20, jan.2009: “A peculiaridade do status da devedora, no entanto, recomenda cautela, uma vez que a decisão a 

ser proferida poderá repercutir na recuperação judicial, podendo até levá-la ao insucesso. Daí ser de todo conveniente que o 

devedor em recuperação solicite autorização ao juiz concursal para celebrar convenção de arbitragem”.  
391 Nesse sentido: RECHSTEINER, Beat Walter. Efeitos jurídicos da decretação da falência e da concessão de recuperação 

da judicial em relação à arbitragem no direito brasileiro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; 

MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: estudo em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 

2007, p.367: “Neste período, até podem ser celebrados novos contratos pelo devedor, nos quais as partes se sujeitam à 

arbitragem. Estes contratos serão acrescidos, após o nome empresarial, da expressão em Recuperação Judicial. A sua 

conveniência, entretanto, deverá ser avaliada em sintonia com o Comitê de Credores, se houver, e com o administrador 

judicial”.  
392 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.304. 
393 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 52.181/GB, Rel. Min. Bilac Pinto, DJU 15-02-1973. 
394 A propósito, confira-se: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 

125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 2015; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 

nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009; GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008.  
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   Embora não se encontre impedimento legal para a utilização da arbitragem pela 

Administração Pública direta e suas derivações (autarquias, empresas públicas e sociedades 

de economia mista), mas, ao contrário, é de todo recomendável essa forma de resolução de 

litígios
396

, por certo determinadas matérias não são passíveis de resolução por essa forma, 

ante a indisponibilidade do interesse público, ou seja, nos casos que o Estado aparece no 

exercício do poder de imperium que lhe é próprio
397

.  

Resta analisar, pois, em quais casos a Administração Pública pode firmar convenção 

de arbitragem para solucionar os litígios decorrentes de contratos celebrados com 

particulares. 

De acordo com as lições de Eros Roberto Grau
398

, “sempre que puder contratar – o 

que importa disponibilidade de direitos patrimoniais –, poderá a Administração, sem que isso 

importe disposição do interesse público, convencionar cláusula de arbitragem”. Isso porque, 

nas palavras de Carlos Alberto Carmona
399

, “quando o Estado pratica atos de gestão, 

desveste-se da supremacia que caracteriza sua atividade típica (exercício de autoridade, onde 

a Administração pratica atos impondo aos administrados seu obrigatório entendimento), 

igualando-se aos particulares [...]”.  

Extrai-se do exposto que não há inarbitrabilidade subjetiva ligada à pessoa do Estado 

ou de seus entes derivados, mas determinadas matérias não serão passíveis de solução arbitral 

em decorrência da inarbitrabilidade objetiva. 

Assim, se a Administração Pública pode contratar como ente privado, a consequência 

lógica é a de que também poderá firmar convenção de arbitragem para dirimir litígio oriundo 

da relação obrigacional disciplinada no contrato. 

Nada obstante a consolidação do entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da 

possibilidade da Administração firmar convenção de arbitragem quando pratica atos de 

gestão, a Lei nº13.129/2015 acrescentou dois parágrafos ao artigo 1º da Lei nº9.307/1996, 

positivando tal entendimento: 

 

Artigo 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

                                                                                                                                                                                     
395 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma, REsp nº904.813, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, DJe 28-02-2012; 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma, REsp nº612.439, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 14-09-2006, 

p.299. 
396 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2008; DINAMARCO, 

Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2006.  
397 DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2006, p.88. 
398 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.314. 
399 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.45. 
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§1
o
 A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis 

§2
o
 A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a 

celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou 

transações. 

 

Dúvida não resta, portanto, quanto à possibilidade da Administração utilizar-se da 

arbitragem para resolução dos litígios decorrentes da relação obrigacional disciplinada no 

contrato, ainda que o edital
400

 não tenha previsto essa forma de solução. 

Por fim, destaca-se que nas arbitragem envolvendo a Administração pública resta 

afastado, por disposição legal expressa no §3º do artigo 2º da Lei nº9.307/1996
401

, o 

julgamento por equidade e a confidencialidade do procedimento. 

 

4.2.6 Convenção de arbitragem no direito societário 

 

A primeira hipótese a ser tratada neste tópico refere-se à inserção de cláusula 

compromissória no contrato ou estatuto social da empresa visando solucionar questões 

decorrentes entre sócios ou acionistas, conforme se esteja diante de uma sociedade limitada 

ou anônima, respectivamente. 

Quanto às sociedades anônimas, há regra expressa no §3º do artigo 109 da Lei 

nº6.404/1976
402

 prevendo a arbitragem como meio de solução de conflitos entre os acionistas 

ou entre estes e a sociedade. Já quanto às sociedades limitadas, não há norma expressa 

prevendo a utilização da arbitragem para dirimir conflitos entre os sócios, o que não significa 

que esse meio não possa ser utilizado também nesse tipo societário entre as empresas 

brasileiras. Isso porque, não há dúvidas de que, em regra, as questões societárias e as partes 

envolvidas atendem aos requisitos da arbitrabilidade do litígio. 

 A dúvida, quando existe, está relacionada ao momento e à forma pela qual ocorre a 

inserção da cláusula arbitral. 

Se a cláusula arbitral foi estipulada durante a constituição da sociedade, seja ela do 

tipo limitada ou anônima, todos os sócios a ela se vinculam, pois se entende que tal forma de 

solução de litígios foi discutida e aceita por todos
403

. Da mesma forma, se todos os sócios os 

                                                           
400 A propósito, confira-se o seguinte precedente: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº904.813/PR, 3ª Turma, Rel. 

Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE 28-02-2012. 
401 Artigo 2º [...] §3º A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da 

publicidade.  
402 Artigo 109. [...] §3o O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou 

entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em 

que especificar. 
403 Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.423: “A primeira hipótese é de inserção da cláusula compromissória no momento de constituição da 



114 

 

 

 

acionistas ajustaram cláusula compromissória em qualquer ato posterior à constituição, 

restará eleita a arbitragem como meio de resolução de litígios. 

  A questão se mostrava tormentosa na doutrina, no entanto, entendemos já ter sido 

superada pela alteração da Lei nº6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) operada com a 

promulgação da Lei nº13.129/2015. O que será analisado mais detalhadamente abaixo é saber 

se a cláusula compromissória vinculava ou não o acionista dissidente, ou seja, aquele que 

com ela não consentiu. Parcela da doutrina, ao que parece majoritária, conferia supremacia à 

vontade da maioria para inserir vinculação de todos os acionistas à cláusula 

compromissória
404

. Em sentido oposto, parte da doutrina exigia unanimidade para a inserção 

de cláusula compromissória no estatuto social após a sua constituição, especialmente em 

razão da renúncia à jurisdição estatal que representa a opção pela arbitragem
405

. 

Confira-se, outrossim, a alteração da Lei nº6.404/1976 mencionada: 

 

Artigo 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no estatuto 

social, observado o quorum do artigo 136, obriga a todos os acionistas, assegurado 

                                                                                                                                                                                     
sociedade. Parece-nos claro que no momento “zero” todos os sócios discutiram as cláusulas contratuais/estatutárias, mesmo 

que alguma delas (não necessariamente a de arbitragem) não fosse de total agrado.”; GUERRERO, Luis Fernando. 

Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: Atlas, 2009, p.61: “No caso da arbitragem prevista na 

constituição societária, parece não haver problemas no sentido de que os sócios a ela serão vinculados pela própria formação 

da sociedade que terá a arbitragem como forma de solução de conflitos sociais”. 
404 Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. Os efeitos processuais da inclusão de cláusula compromissória nos 

estatutos sociais das companhias. RBA nº28 out.-dez.2010: “Penso que, nesse caso, deve-se reconhecer aos acionistas 

divergentes, que se manifestem contrariamente à adoção da cláusula compromissória, o direito ao recesso, que poderão 

exercer, nos termos dos artigos 137 da Lei nº6.404/1976 e 1.077 do Código Civil. Não exercido, porém, o direito ao recesso 

no prazo legal (trinta dias), deve-se considerar que optaram tais acionistas por aderir à manifestação de vontade da maioria, 

tornando-se a cláusula compromissória oponível também a eles. A meu ver, essa é a única forma de se conciliar a natureza 

de ato-regra do estatuto da companhia com a necessária liberdade de associação que se deve reconhecer, inclusive por 

ditame constitucional, àqueles que ingressaram na sociedade quando não havia esta convenção.”; MARTINS. Pedro A. 

Batista. Arbitragem no direito societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p.130 “Em outros termos, ao incorporarmos a 

arbitragem ao sistema societário, é natural que resulte desse imbricamento um conflito entre os fundamentos e princípios que 

os norteiam, cabendo ao intérprete verificar aqueles que, por seu efetivo vigor e relevância jurídico-social, deverão se 

sobrepor. No caso, entendo, há de prevalecer o princípio majoritário, de maior significado e expressão jurídico social, por 

formar, juntamente com a limitação de responsabilidade e a livre circulabilidade das ações, tripé inarredável à existência da 

sociedade anônima”.   
405 Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.424-425: “Não se nega a consistência dos argumentos favoráveis à supremacia da vontade da 

maioria para as deliberações sociais. Aliás, a maioria expressiva sustenta a prevalência do princípio majoritário. Porém, 

estamos inclinados a entender que a questão deva ser analisada não sob o prisma do Direito Societário, mas na perspectiva 

do direito de ação (artigo 5º, XXXV, da CF) e tendo os princípios da arbitragem (Lei nº9.307/96) como filtros para a 

adequada exegese do sistema. Para se levar o conflito à arbitragem, indispensável a manifestação de vontade da parte. A 

ausência de livre escolha quanto a esta opção, contamina a arbitragem, e impede a exclusão do acesso ao judiciário. Enfim, a 

concordância inequívoca representa elemento obrigatório, conditio sine qua non para o convênio arbitral. A opção pela 

arbitragem representa renúncia à jurisdição estatal; e por ser exceção, esta renúncia há de ser pretendida, ou ter 

consentimento inequívoco pelo interessado. Aliás, a previsão de cláusula compromissória está prevista em parágrafo do 

artigo 109 da Lei nº6.404/76, sendo este contido na Seção destinada aos direitos essenciais do acionista, sobre os quais “nem 

o estatuto nem a assembleia geral poderão privar os acionistas”. Sob estes argumentos, a inclusão de convênio arbitral em 

alteração de contrato/estatuto social reclama unanimidade dos membros da sociedade.”; CARMONA, Carlos Alberto. 

Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.111: “Caso entretanto a cláusula 

não tenha sido introduzida no momento da constituição da companhia, somente com o volto de todos os acionistas poderá 

ser incluída no estatuto, pouco importando o quorum estabelecido na lei ou no próprio estatuto para as demais alterações 

pontuais, eis que estará em jogo direito essencial do acionista, qual seja, o de dirigir-se ao Estado para tratar de lesão ou 

ameaça de lesão a suposto direito seu”. 
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ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso 

do valor de suas ações, nos termos do artigo 45.     

§1º – A convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, 

contado da publicação da ata da assembleia geral que a aprovou.        

§2º – O direito de retirada previsto no caput não será aplicável 

I – caso a inclusão da convenção de arbitragem no estatuto social represente 

condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos 

à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de balcão 

organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% (vinte e cinco por cento) 

das ações de cada espécie ou classe;            

II – caso a inclusão da convenção de arbitragem seja efetuada no estatuto social de 

companhia aberta cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado, 

nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso II do artigo 137 desta Lei.    

  

Assim, ante a previsão legal acerca do quorum para inserção de cláusula arbitral no 

estatuto social da sociedade, a divergência doutrinária resta superada, prevalecendo a vontade 

da maioria. 

Ante a ausência de disposição expressa na Lei nº13.129/2015 acerca do tratamento 

atribuído às sociedades limitadas, resta saber se a opção legislativa conferida às sociedades 

anônimas deve ser transplantada às sociedades limitadas. Ou seja, se prevalece o princípio 

majoritário para a inserção da cláusula compromissória do contrato social da empresa. 

Há duas situações distintas a serem analisadas.  

Na primeira hipótese, se a sociedade limitada optou pela aplicação supletiva da lei de 

sociedade por ações, conforme autorização expressa do parágrafo único do artigo 1.043 do 

Código Civil
406

, de todo recomendável a aplicação do artigo 136-A descrito. Entende-se que 

esta escolha sinaliza a preocupação da sociedade em utilizar, mesmo que supletivamente, as 

normas dirigidas à sociedade de capital e não pessoas (como o é a sociedade limitada), 

sabidamente mais preocupada com melhores práticas de governança corporativa. 

De outro lado, nada dispondo o contrato social, prevalece a norma no caput do artigo 

1.053, qual seja, a aplicação supletiva das normas da sociedade simples, que também é 

omissa sobre o tema. Mesmo nesse caso, o legislador parece já ter adiantado sua opção ao 

promover alterações na Lei nº6.404/1976, de modo que a inserção de cláusula 

compromissória também nas sociedades limitadas se orienta pela vontade da maioria. 

Outro ponto que também não restou positivado pela Lei nº13.129/2015, mas que 

parece não encontrar maiores divergências doutrinárias, refere-se à vinculação de novo sócio 

ou acionista à cláusula de arbitragem já contida no contrato ou estatuto social. Nesses casos, 

                                                           
406 Artigo 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples. Parágrafo 

único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. 
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o novo acionista adere por completo ao contrato ou estatuto social, inclusive quanto ao modo 

eleito para solucionar controvérsias
407

. 

A propósito, confira-se o Enunciado 16 da Jornada de Direito Comercial promovida 

pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:  

 

O adquirente de cotas ou ações adere ao contrato social ou estatuto no que se refere 

à cláusula compromissória (cláusula de arbitragem) nele existente; assim, estará 

vinculado à previsão da opção da jurisdição arbitral, independentemente de 

assinatura e/ou manifestação específica a esse respeito.  

 

De outro lado, ocorrendo cessão de ações, da mesma forma como ocorre na cessão do 

contrato, ambos com a mesma natureza jurídica
408

, aquele que assume a obrigação no lugar 

do cedente se obriga a respeitar a relação contratual entabulada entre as partes originárias. 

Existindo cláusula compromissória no contrato, transmite-se conjuntamente com as 

obrigações no momento da cessão das ações. Nesse sentido é a lição de João Bosco Lee
409

:  

 

Destarte, a cláusula compromissória inserida no Acordo de Acionistas é transmitida 

conjuntamente com todas as obrigações no momento da cessão de ações aos novos 

acionistas, devendo ser aplicada para resolver os litígios oriundos do presente 

Acordo aos novos acionistas. 

 

Por fim, na ausência de cláusula compromissória no contrato ou estatuto social da 

empresa ou em eventual acordo de cotista ou acionista, poderão as partes celebrar 

compromisso arbitral visando solucionar divergência já deflagrada entre os sócios ou 

acionistas ou entre estes e sociedade perante o juízo arbitral. 

 

 

                                                           
407 Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. Os efeitos processuais da inclusão de cláusula compromissória nos 

estatutos sociais das companhias. RBA nº28, out.-dez.2010: “Além disso, impõe-se recordar que o Estatuto da Sociedade 

Anônima, como já afirmado anteriormente, não é um contrato, mas um ato-regra. Dessa natureza decorre a necessária 

sujeição aos seus ditames de todos aqueles que, voluntariamente, se inserem em seu campo de atuação. Assim, é inegável 

que aqueles que adquirem ações de uma sociedade cujo estatuto prevê a arbitragem como mecanismo de resolução de litígios 

se submetem aos seus efeitos, não se podendo lhes reconhecer o direito de não aderir a tal convenção. A opção que o sistema 

lhes confere é outra: a de não adquirir as ações de tal companhia.”; CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: 

mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. São Paulo: RT, 2015, p.427: “Temos para nós que o novo acionista 

adere por total aos termos do Contrato/Estatuto Social, não sendo necessária a assinatura em uma ou outra cláusula 

expressamente, inclusive a relativa ao modo de solução de conflito. Haverá, neste caso, anuência tácita do adquirente com a 

previsão de arbitragem”. 
408 Nesse sentido: LEE, João Bosco. Parecer: eficácia da cláusula arbitral. Aplicação da Lei de Arbitragem no tempo. 

Transmissão da cláusula compromissória. Anti-suit injunction. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo: IOB 

Thompson, jul.-ago. 2006, p.26: “As operações de compra e venda de ações configuram-se como sendo um contrato, sendo 

regidas pelo direito contratual. Quando um acionista cede suas ações de uma companhia a um novo acionista, ocorre uma 

cessão de contrato”. 
409 Nesse sentido: LEE, João Bosco. Parecer: eficácia da cláusula arbitral. Aplicação da Lei de Arbitragem no tempo. 

Transmissão da Cláusula Compromissória. Anti-suit injunction. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo: IOB 

Thompson, jul.-ago. 2006, p.26. 
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5 TRANSMISSÃO, EXTENSÃO E EXTINÇÃO DA CONVENÇÃO DE 

ARBITRAGEM 

 

Thomas Clay
410

 relata que existem duas formas de vinculação de terceiros não 

signatários originalmente da convenção de arbitragem, quais sejam: transmissão e extensão. 

Em decorrência da autonomia privada (poder de autorregulação), a regra é a de que 

somente as partes que firmaram a convenção de arbitragem podem se utilizar dessa forma de 

resolução de litígios. No entanto, a convenção de arbitragem, como negócio jurídico 

(contrato) que é, pode ser transmitida ou estendida a partes que originalmente não a 

firmaram. Dessa forma, utilizaremos essa divisão realizada pelo autor e trataremos 

separadamente cada uma das hipóteses. 

 

5.1  Transmissão da convenção de arbitragem 

 

A dinamicidade das relações comerciais culmina, por vezes, na alteração das posições 

obrigacionais. Dessa forma, se uma relação obrigacional contiver cláusula compromissória, a 

questão que se coloca, a saber, é: sua transmissão também transmite a cláusula arbitral? 

Ainda, se as partes originárias firmaram compromisso arbitral para dirimir litígio surgido 

entre elas, a transmissão da obrigação também vinculará o terceiro?  

Visando responder a essas indagações e outras correlatas, trataremos da transmissão 

da convenção de arbitragem utilizando o arquétipo regulado pelo Código Civil para 

transmissão das obrigações e outras espécies que, na prática, podem acarretar a modificação 

subjetiva na convenção de arbitragem, nada obstante não se olvida de outras formas de 

transmissão
411

. 

 Assim, serão analisados nesse estudo a transmissão da convenção de arbitragem 

quando ocorrer: a) cessão de crédito; b) assunção de dívida c) cessão da posição contratual; 

d) sub-rogação e e) alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento comercial. 

Iniciaremos o estudo conceituando os institutos e em seguida analisaremos a 

transmissão da convenção de arbitragem (cláusula compromissória e compromisso arbitral) 

nas espécies tratadas. 

                                                           
410 CLAY, Thomas. A extensão da cláusula compromissória às partes não contratantes (Fora Grupos de Contratos e Grupos 

de Sociedades/Empresas). Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo: IOB Thompson, nº8, p.75-82, out.-dez. 2005, 

p.74. 
411 Para Luis Olavo Batista: “A transmissão da cláusula pode ocorrer em casos de sub-rogação, sucessão, cessão de créditos 

ou de contratos e fusão, cisão e incorporação de sociedades”. (BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e 

internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.116).  
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O artigo 286 do Código Civil disciplina a cessão de crédito ao dispor: “O credor pode 

ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção 

com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-

fé, se não constar do instrumento da obrigação”.  

 Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa
412

: 

 

[...] é, pois, um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a um terceiro seu 

direito. O negócio jurídico tem feição nitidamente contratual. Nesse negócio, o 

crédito é transferido íntegro, intacto, tal como contraído; mantém-se o mesmo 

objeto da obrigação. Há apenas uma modificação do sujeito ativo, outro credor 

assume a posição negocial. 

 

A assunção de dívida é tratada pelo artigo 299 do referido diploma, que prescreve: “É 

facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do 

credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era 

insolvente e o credor o ignorava”. 

Ao contrário da cessão de crédito, aqui se transfere a dívida. Nas palavras de Silvio de 

Salvo Venosa
413

, “como se trata de transferência de valor patrimonial negativo, ao contrário 

da cessão de crédito, há necessidade de manifestação de concordância expressa do devedor”. 

 A cessão do contrato (ou posição contratual) não foi disciplinada pelo Código Civil, 

mas é aceita pela doutrina. Nessa espécie, ocorre a transferência a um terceiro de toda a 

relação contratual. Silvio de Salvo Venosa
414

 conceitua o instituto da seguinte forma: “[...] 

por intermédio desse negócio jurídico, há o ingresso de um terceiro no contrato-base, em toda 

titularidade do complexo de relações que envolvia a posição do cedente no citado contrato”. 

Nos termos do artigo 346 do Código Civil,  

 

A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: I – do credor que paga a dívida 

do devedor comum; II – do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor 

hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de 

direito sobre imóvel; III – do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou 

podia ser obrigado, no todo ou em parte.  

 

Silvio de Salvo Venosa
415

, ao comentar o dispositivo, observa: “No pagamento com 

sub-rogação, um terceiro, e não o primitivo devedor, efetua o pagamento. Esse terceiro 

                                                           
412 VENOSA, Silvio de Salvo. Código civil interpretado. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.430. 
413 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 12.ed. São Paulo: Atlas, 

2012, p.149. 
414 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 12.ed. São Paulo: Atlas, 

2012, p.157. 
415 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 12.ed. São Paulo: Atlas, 

2012, p.492. 
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substituiu o credor originário da obrigação, de forma que passa a dispor de todos os direitos, 

ações e garantias que tinha o primeiro”. 

Ainda sobre a sub-rogação, dispõe o artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação 

transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em 

relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”. 

 Por fim, a alienação (ou trespasse), usufruto ou arrendamento do estabelecimento 

comercial é regulado pelo Código Civil nos artigos 1.144 e seguintes, destacando-se os 

dispositivos de maior interesse para o presente estudo, abaixo transcritos: 

 

Artigo 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou 

arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de 

averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no 

Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial. 

[...] 

Artigo 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub- rogação 

do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não 

tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a 

contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, 

a responsabilidade do alienante. 

 

De acordo com o primeiro dispositivo, para ter validade perante terceiros, a alienação 

(ou trespasse), arrendamento ou usufruto do estabelecimento deve estar registrado perante os 

órgãos competentes. Além disso, é imperioso dar publicidade ao negócio realizado através da 

publicação na imprensa oficial. 

O outro dispositivo prescreve que a alienação do estabelecimento compreende todos 

os bens e os negócios jurídicos, ativos e passivos, que dele façam parte, à exceção dos 

contratos pessoais ou expressa disposição contratual. 

Com essa breve conceituação dos institutos de transmissão das obrigações, denota-

se que nas modalidades aqui tratadas o terceiro que passa a integrar a relação jurídica 

assume a titularidade do complexo de relações que envolvia as partes originárias, nada 

obstante cada espécie tenha seus requisitos próprios para que a transmissão se concretize e 

gere os efeitos desejados. Em razão do escopo desse estudo, não serão tratados os requisitos 

essenciais para transmissão de cada espécie, centrando-se nossa análise aos efeitos da 

transmissão da convenção de arbitragem. 

Observada as normas legais acerca da transmissão de cada espécie de obrigação, a 

transmissão da cláusula compromissória se dará igualmente em cada uma delas. Por essa 

razão, em todas as espécies de transmissão das obrigações analisadas somente não será 

transferida a cláusula compromissória se for excepcionada de forma expressa pelas partes. 
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Se não ocorrer a transmissão da obrigação, nas obrigações personalíssimas, por certo 

que não haverá igualmente a transmissão da cláusula compromissória.  

Destarte, somente não ocorrerá a transmissão da cláusula compromissória se as novas 

partes (cedido e cessionário, por exemplo) assim expressamente acordaram. Nas palavras de 

Manuel Pereira Barrocas
416

: 

 

Pode-se dizer, assim, como primeira conclusão, que a vontade do transmissário de 

se considerar vinculado pela cláusula compromissória é sempre necessária, mas a 

sua manifestação pode ser expressa ou tácita, neste último caso por não ter excluído 

expressamente quando o podia fazer antes ou no momento da transmissão. 

 

Ressalta-se que não poderá ocorrer ajuste para afastar a cláusula compromissória 

entre o que deixa de fazer parte da obrigação e o terceiro que passa a integrá-lo (cedente e 

cessionário, por exemplo), pois, se assim não fosse, a situação da outra parte (cedido, por 

exemplo) que elegeu a arbitragem como forma de resolução de eventual litígio restará afetada 

sobremaneira
417

, especialmente quando se considera que a forma de solução de controvérsia 

através da arbitragem integra a equação econômica e financeira do contrato
418

.  

De outro lado, se assim não fosse, a transmissão da obrigação poderia ser utilizada 

como subterfúgio para a renúncia ou arrependimento unilateral acerca da solução do litígio 

através da arbitragem.  

Ou seja, na ausência de previsão expressa entre as partes, ocorre a transmissão de 

cláusula de arbitragem. A propósito, avalia Ricardo Ramalho Almeida
419

: “A manifestação 

expressa seria necessária, assim, somente para a supressão da convenção de arbitragem, mas 

não para sua manutenção que seria, portanto, ‘automática’, fazendo com que o acessório 

seguisse a sorte do principal”.  

Apenas uma ressalva à lição do autor: a cláusula compromissória não é acessória ao 

contrato, mas sim autônoma, como já defendemos acima. O rigor técnico se impõe, sob pena 

de se desnaturar uma das principais características da cláusula compromissória, que a deixa 

                                                           
416 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.177. 
417 Nesse sentido: BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.178: “Por essa 

razão, em rigor, o transmissário não se pode opor à transmissão da cláusula compromissória enquanto integrada na 

transmissão do contrato principal ou do direito dele emergente”. 
418 Nesse sentido: PINTO, José Emílio Nunes. A cláusula compromissória à luz do código civil. Revista de arbitragem e 

mediação, v.4, p.34, jan.2005. No entanto, a opção pela arbitragem tem uma dimensão mais ampla e um conteúdo 

econômico. Defendemos a tese de que a opção pela arbitragem é um dos elementos que integram a equação de equilíbrio 

econômico da relação contratual. Portanto, esse traço de economicidade é fatalmente afetado diante da recalcitrância de uma 

das partes em proceder de acordo com o ajustado contratualmente. A decisão pelo estabelecimento da relação contratual em 

causa passa necessariamente por se valorar e aferir o impacto econômico da adoção de um mecanismo de solução de 

controvérsias eficiente em caso de surgimento dessas”. 
419 ALMEIDA, Ricardo Ramalho. A cessão de contrato e a convenção de arbitragem. In: Revista de Direito Renovar. Rio 

de Janeiro, v.33, set.-dez. 2005, p.35. 
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imune aos eventuais vícios do contrato, o que não sucederia se ela fosse acessória, nos termos 

do artigo 184 do Código Civil
420

. Por isso, preferimos asseverar que a cláusula 

compromissória é intrínseca à relação substantiva. 

Mas a autonomia não significa que para sua transmissão seja necessário aceitação ou 

disposição expressa nesse sentido, pois esse atributo da cláusula compromissória é destinado 

a favorecer a arbitragem como forma de solução de controvérsias, isolando-a de eventuais 

vícios do negócio jurídico no qual estipulada. Assim, na transmissão do contrato, considera-

se transmitida também a cláusula compromissória, prescindido, pois, de aceitação em 

separado ou específica, mostrando-se inadequado invocar a autonomia da cláusula arbitral 

visando limitar a produção de seu efeito, ou seja, solucionar a divergência através da 

arbitragem. Sobre o tema, Manuel Pereira Barrocas
421

 conclui: “[...] a autonomia da 

convenção de arbitragem não significa a exigência de uma manifestação da vontade também 

autónoma e própria para que a cláusula compromissória se possa transmitir”.  

Ultrapassada a questão acerca da transmissão da cláusula compromissória na ausência 

de disposição expressa em sentido contrário, passemos a analisar se eventual questionamento 

acerca da transmissão, nas modalidades aqui tratadas, será dirimido através da via arbitral. A 

resposta é positiva. Se a parte originária que permaneceu no negócio jurídico, por exemplo, 

pretender questionar a validade ou a eficácia da transmissão, deverá utilizar da solução 

arbitral, em decorrência da autonomia da cláusula compromissória. Ou seja, a autonomia vale 

também para os casos de transmissão da obrigação. Nesse diapasão, ainda que se questione o 

descumprimento dos requisitos legais para transmissão da obrigação, tal fato deverá ser 

apreciado pelo juízo arbitral. 

 À posição acima defendida cabe uma ressalva: quando não atendida condição 

essencial para que o conflito seja dirimido através de arbitragem (arbitrabilidade subjetiva e 

objetiva), embora a cláusula arbitral possa ser considerada transferida, não produzirá seu 

efeito de derrogar a justiça estatal, o que a torna inócua em razão de não se operacionalizar 

quando surgido eventual litígio. 

Para que se considere transmitida a cláusula de arbitragem quando ajustada em 

documento separado, é indispensável que o terceiro tenha conhecimento dela. Nesse caso, 

necessário constar no documento de transmissão alusão ao documento que preveja a cláusula 

compromissória, para que dúvidas não haja acerca do conhecimento do terceiro que integrará 

                                                           
420 Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte 

válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz 

a da obrigação principal. 
421 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.179-180. 
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a relação obrigacional. Dito de outra forma, se a cláusula arbitral foi ajustada em documento 

separado ou relacionado ao contrato, sem que se possa da análise deste documento cogitar 

objetivamente da existência de cláusula compromissória, imprescindível será a estipulação 

expressa da transmissão da cláusula compromissória. 

Por fim, resta analisar os casos em que a cláusula compromissória é ajustada intuitu 

personae. A doutrina ora se refere a essa qualidade em relação à parte primitiva da 

obrigação
422

 ora em relação às qualidades dos árbitros eleitos pelas partes originárias
423

.  

Na primeira hipótese, por certo que a obrigação pode ser celebrada intuitu personae. 

Mas nesses casos, entendemos que não haverá a transmissão da obrigação em razão da sua 

natureza (intuitu personae). Afigura-nos desarrazoada a alegação de que a cláusula 

compromissória tem natureza intuitu personae sem que tenha sido expressamente vedada a 

transmissão da obrigação a terceiros. 

Destarte, somente se a obrigação substantiva for pactuada intuitu personae será 

vedada a transmissão da obrigação e, por consequência, da cláusula compromissória nela 

inserida. Por encerrar a arbitragem natureza jurídica jurisdicional, com o fito de solucionar 

definitivamente o litígio, a convenção de arbitragem não detém natureza intuitu personae. No 

mesmo sentido, esclarece Ricardo Ramalho Almeida
424

: 

 

Quando as partes que estão negociando um contrato resolvem submeter eventuais 

litígios ao juízo arbitral, como alternativa à justiça estatal, não tem em vista 

nenhuma qualidade especial, única ou exclusiva da contraparte. A preferência pelo 

juízo arbitral não se vincula a uma valoração subjetiva das qualidades intrínsecas 

das partes envolvidas – como seria o caso, se se tratasse de uma contratação em 

caráter intuitu personae –, mas sim à apreciação objetiva das vantagens e 

conveniências decorrentes dessa opção. 

   

Já quanto à segunda hipótese aventada pela doutrina, mesmo que a cláusula 

compromissória indique as qualidades ou nomeie os árbitros que julgarão eventual 

controvérsia, o terceiro que pretende ingressar na relação estará ciente desse ajuste, podendo 

optar em ingressar ou não na relação. Caso opte por ingressar, por certo a cláusula 

                                                           
422 Nesse sentido: BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.178: “a posição do 

co-contraente cedido não difere substancialmente, ao menos que ele demonstre que a convenção de arbitragem tem um 

caráter intuitu personae, por exemplo o primitivo contraente que pretende efectivar ou tenha já efectivado a transmissão é 

por ele considerado probo no cumprimento de contratos, age de boa fé e, por isso, a arbitragem constituía com ele um meio 

seguro de resolução de litígios”. 
423 ZERBINI, Eugenia C.G. de Jesus. Cláusulas arbitrais: transferência e vinculação de terceiros à arbitragem. In: JOBIM, 

Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca. Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, 

p.148: “Por outro lado, poderia ser alegada uma certa escolha intuitus personae naqueles casos, raríssimos, em que as partes, 

na própria cláusula, indicam o nome dos árbitros que irão julgar as possíveis questões derivadas do contrato. Essa 

designação prévia, além de pouco comum, não reflete boa técnica contratual, considerando que essa cláusula seria de valor 

duvidoso, na hipótese do falecimento do árbitro”.  
424 ALMEIDA, Ricardo Ramalho. A cessão de contrato e a convenção de arbitragem. In: Revista de Direito Renovar. Rio 

de Janeiro, v.33, set.-dez. 2005, p.37-38. 
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compromissária lhe será transferida, mesmo que pactuada considerando as qualidades 

personalíssimas dos árbitros. Isso porque a qualidade intuitu personae refere-se aos árbitros e 

não às partes originárias da relação. 

Por fim, resta analisar se haverá ou não transferência do compromisso arbitral quando 

transmitida a obrigação. 

Ao que parece, Eugenia Zerbini
425

 entende que o direito ao contencioso contido no 

compromisso arbitral é transferido juntamente com o contrato: 

 

O compromisso arbitral é um contrato em si, diferente do contrato cedido e que 

contém a cláusula arbitral. Nesse ponto, reportando-se às colocações de ERIC 

LOQUIN, já citadas, cabe a explicação de que, apesar do compromisso ser um 

contrato distinto do contrato cedido, o direito ao contencioso contido nesse último é 

transferido com seu direito à ação, incorporado no compromisso. 

 

Para Pedro Batista Martins
426

, “ao cessionário, também, impõe-se os efeitos do 

compromisso ou da cláusula arbitral, salvo se excetuado no ato negocial de transmissão e, 

com isso, tenha concordado a outra parte, se for da espécie o (sic) contrato”. 

Em sentido oposto, leciona Manuel Pereira Barrocas
427

: 

 

O regime da cessão do compromisso arbitral é diferente. Na verdade, aqui não 

estamos no domínio de uma cláusula acessória de um contrato, mas sim no de um 

contrato arbitral específico, negociado e querido pelas partes contratantes nos 

exactos termos acordados e tendo por objecto um litígio actual.  

Por isso, a transmissão para um terceiro das situações jurídicas respectivas não é 

automática, mas carece de ser autorizada nos termos gerais pelo outro contraente, 

sob pena de não produzir efeitos em relação a ele (artigo 424º, número 1, do CC). 

   

Assim como Manuel Barrocas, entendemos que a transmissão do compromisso 

arbitral ocorre de maneira inversa da cláusula compromissória. Aqui, a regra é sua 

transmissão se não houver ressalva ou ajuste expresso. Já quanto ao compromisso arbitral, 

não ocorre sua transmissão salvo acordo ou ajuste expresso das partes, posto que não se 

pode presumir a transferência de um litígio já deflagrado.  

 

 

 

                                                           
 
425 ZERBINI, Eugenia C.G. de Jesus. Cláusulas arbitrais: transferência e vinculação de terceiros à arbitragem. In: JOBIM, 

Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca. Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, 

p.151. 
426 MARTINS, Pedro Batista. Da convenção de arbitragem e seus efeitos. In: MARTINS, Pedro Batista; LEMES, Selma M. 

Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos fundamentais da lei de arbitragem. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p.220. 
427 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.179-180. 
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5.2  Extensão da convenção de arbitragem a partes não signatárias (Grupo de 

sociedades) 

 

A extensão dos efeitos da cláusula compromissória a empresas de um mesmo grupo 

que não a assinaram é tema muito discutido na doutrina arbitral. Iniciaremos esse estudo 

tratando brevemente do grupo de sociedades de acordo com a disciplina conferida pelo 

direito pátrio. 

A Lei nº6.404/76 disciplina o grupo de sociedades nos seus capítulos XX e XXI, 

tratando dos grupos de fato e de direito, respectivamente.  

Assim dispõe o artigo 245 da norma:  

 

Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade 

coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações 

entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou 

com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas 

perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.  

   

 

Fábio Ulhoa Coelho
428

 ensina que “[...] grupo de fato se estabelece entre sociedades 

coligadas ou entre controladora e controlada”. Coligadas são aquelas sociedades nas quais a 

investidora tenha influência significativa (artigo 243, §1º
429

), presumindo-se a influência 

significativa quando for titular de 20% ou mais do capital votante da investida (artigo 243, 

§5º
430

). Já controladora é aquela que detém o poder de controle de outra empresa (artigo 243, 

§2
431

). 

O grupo de direito, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho
432

  

 

[...] é o conjunto de sociedades cujo controle é titularizado por uma brasileira (a 

sociedade comandante, ou holding) e que, mediante convenção acerca de 

combinação de esforços ou participação em atividades ou empreendimentos 

comuns, formalizam esta relação interempresarial.  

 

Este vem disciplinado no artigo 265: 

 

A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste 

Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a 

                                                           
428 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 16.ed.São Paulo: Saraiva, 2005, p.224. 
429 Artigo 243.  [...]. §1o  São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa.  
430 Artigo 243.  [...].§5º  É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou 

mais do capital votante da investida, sem controlá-la.  
431 Artigo 243. [...].§2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras 

controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e 

o poder de eleger a maioria dos administradores. 
432 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.225. 
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combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a 

participar de atividades ou empreendimentos comuns.  

 

Arnoldo Wald
433

, discorrendo acerca do grupo de sociedades, complementa:  

 

O grupo pode ter uma administração própria, com órgãos colegiados e diretores, 

cabendo a representação de cada sociedade aos seus respectivos órgãos. Assim, 

cada sociedade tem personalidade e patrimônio distintos, não se presumindo a 

responsabilidade solidária, a fim de não descaracterizar o grupo, na estrutura que se 

pretendeu dar-lhe na convenção. No grupo de sociedades, os administradores de 

cada empresa podem, ainda, ficar subordinados aos administradores do grupo, 

devendo observar a orientação geral estabelecida e as instruções dadas, desde que 

não contrariem a lei e não violem a convenção do grupo. 

 

Na mesma linha, leciona Fábio Ulhoa Coelho
434

: 

 

Registre-se que o grupo não tem personalidade jurídica própria, sendo apenas uma 

relação interempresarial formalizada. Por outro lado, entre as sociedades integrantes 

do mesmo grupo, não há, em regra, solidariedade, exceto perante as autoridades 

antitruste (LIOE, artigo 17) [Lei nº12.529/2011, artigo 33] e pelas dívidas 

trabalhistas (CLT, artigo 2º, §2º) e previdenciárias (Lei nº8.212/91, artigo 30, IX). 

Não há, também, em regra, subsidiariedade entre as sociedades de um mesmo 

grupo, salvo quanto às obrigações relacionadas a contrato de consumo (CDC, artigo 

28, §2º). Os grupos podem contar com estrutura administrativa própria, consistente 

em órgãos colegiados e cargos de direção-geral.  

 

Após essa breve análise acerca do tratamento legal conferido ao grupo de sociedades, 

passaremos a analisar como a doutrina e os precedentes arbitrais se posicionam acerca da 

extensão da convenção de arbitragem a partes não signatárias
435

.  

Conforme adverte Manuel Pereira Barrocas
436

, “a não assinatura constitui a razão de 

ser da doutrina do grupo de sociedades e da sua vinculação, ou de certas sociedades deles 

integrantes, a uma convenção de arbitragem”. De outro lado, deve-se ao menos ter sido 

firmada convenção de arbitragem escrita para que se possa falar em sua extensão a outras 

sociedades não signatárias, na medida em que sua inexistência impede que qualquer das 

partes se valha da arbitragem para solucionar controvérsias. 

Antes, porém, necessário salientar que a Lei de Arbitragem exige que cláusula 

compromissória (§1º do artigo 4º) ou compromisso arbitral (§§1º e 2º do artigo 9º) sejam 

                                                           
433 WALD, Arnoldo. A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.2, maio 2004. 
434 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.225. 
435 Embora a doutrina comumente se refira apenas ao gênero convenção de arbitragem, temos para nós que os casos tratados 

se refere à cláusula de arbitragem, por ser espécie mais utilizada. Ao final, apresentaremos nossa posição específica quanto à 

cláusula compromissória e compromisso arbitral, pois nesta última espécie entendemos que deva ser priorizada situação 

diferenciada.   
436 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.202. 
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firmados por escrito, pois o consentimento se revela imprescindível para solução do litígio 

através da arbitragem.  

Trata-se, portanto, de conciliar o consentimento para solução através da arbitragem 

com a eficiência e equidade (julgamento justo) das decisões proferidas pelos árbitros. É sob 

esse prisma que se analisará a extensão da convenção de arbitragem a partes não signatárias. 

No paradigmático caso CCI nº4131
437

 de 1982 (Isover Saint-Gobain vs. Dow 

Chemical), posteriormente confirmado pela Corte de Apelação de Paris em 1983, o tribunal 

arbitral fundamentou sua decisão da seguinte forma: 

 

[...] é a cláusula compromissória expressamente aceita por determinadas sociedades 

do grupo que deve vincular as outras sociedades que, em virtude do papel que 

tiveram na conclusão, na execução ou na resilição dos contratos contendo as 

referidas cláusulas e, de acordo com a vontade comum de todas as partes do 

procedimento, aparentam terem sido verdadeiras partes nos contratos, ou terem sido 

consideravelmente envolvidas pelos mesmos e pelos litígios que deles podem 

resultar.
438

 

 

Assim, o tribunal arbitral entendeu que a convenção de arbitragem, firmada por 

algumas sociedades, deveria vincular as outras sociedades não signatárias, posto que estas 

participaram da conclusão e do desenvolvimento dos contratos, figurando como verdadeiras 

partes dos contratos onde estipulada a convenção de arbitragem, o que foi consentido pelos 

envolvidos
439

. Pertinente salientar ainda que, nesse caso, as sociedades não signatárias, 

integrantes do grupo de empresas, buscavam participar da arbitragem conjuntamente como as 

demandantes (polo ativo)
 440

.  

Noutros casos, como CCI nº7604 e 7610
441

, restou decidido:  

 

[…] a extensão dos efeitos jurídicos de uma convenção de arbitragem a um terceiro 

não signatário quando as circunstâncias da operação analisada demonstram a 

existência de uma vontade comum das partes no procedimento de considerar esse 

terceiro como estando envolvido de forma considerável nessa operação, ou como 

sendo uma verdadeira parte na convenção contendo a cláusula compromissória, ou 

ainda quando as circunstâncias permitem a presunção de que esse terceiro aceitou 

sua submissão à referida convenção e, especialmente, a reconheceu expressamente. 

  

                                                           
437 WALD, Arnoldo. A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.2, maio 2004; BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.189; 

CARDOSO, Paula Butti. Limites subjetivos da convenção de arbitragem. Dissertação de mestrado apresentada em 2013 

na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p.40. 
438 WALD, Arnoldo. A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.2, maio 2004. 
439 CARDOSO, Paula Butti. Limites subjetivos da convenção de arbitragem. Dissertação de mestrado apresentada em 

2013 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p.42. 
440 CARDOSO, Paula Butti. Limites subjetivos da convenção de arbitragem. Dissertação de mestrado apresentada em 

2013 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p.49. 
441 WALD, Arnoldo. A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.2, maio 2004. 
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 Arnoldo Wald
442

, ao analisar os procedentes da Câmara do Comércio Internacional 

(CCI), sugere que sejam atendidos um dos três elementos para a ampliação dos efeitos da 

cláusula arbitral, a saber: 

 

a) a sociedade tem que ter desempenhado um papel ativo nas negociações das quais 

decorreu o acordo no qual consta a cláusula compromissória; 

b) a sociedade deve estar envolvida, ativa ou passivamente, na execução do contrato 

no qual consta a cláusula compromissória; 

c) a sociedade tem que ter sido representada, efetiva ou implicitamente, no negócio 

jurídico. 

  

Carlos Alberto Carmona
443

 parece destoar desse entendimento, ao afirmar, após narrar 

referido precedente da CCI (Isover Saint-Gobain vs. Dow Chemical):  

 

Não creio que, no Brasil, tal solução seja satisfatória. A convenção arbitral, que 

produz efeitos contundentes, tem como contrapartida que demonstrar cabal, clara e 

inequívoca vontade dos contratantes de entregar a solução de litígio (atual ou 

futuro, não importa) à solução de árbitros. O efeito severo de afastar a jurisdição do 

estado não pode ser deduzido, imaginado ou estendido. O consentimento dos 

interessados é essencial. 

 

A constatação de grupo de sociedades é importante, mas isoladamente não tem o 

condão de servir de presunção absoluta para extensão subjetiva da cláusula compromissória a 

sociedades não signatárias, devendo-se apreciar as peculiaridades do caso concreto. 

Conforme ensina Gustavo Tepedino
444

, “a extensão da cláusula compromissória justifica-se, 

na experiência estrangeira, não pela existência de um grupo de sociedades, mas pela 

manifestação de vontade que se torna evidente com o grupo”.  

 Poderá existir grupo de sociedades sem que isso culmine necessariamente na 

extensão da convenção de arbitragem à sociedade não signatária. Nesse sentido, são as lições 

de Paula Butti Cardoso
445

:  

 

A simples existência de um grupo de sociedades, portanto, não é suficiente para a 

determinação dos limites subjetivos da convenção. [...]. Em última análise, o que 

demonstrará que a não signatária de fato aderiu à vontade do grupo e definirá a 

possibilidade de vinculá-la à convenção de arbitragem é a existência de 

consentimento, aferido de maneira segura a partir da apreciação do seu 

comportamento, do comportamento das outras sociedades integrantes do grupo e de 

outros elementos do caso concreto. 

                                                           
442 WALD, Arnoldo. A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de contratos conexos. Revista de Arbitragem e 

Mediação, v.2, maio 2004. 
443 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.82-83.  
444 TEPEDINO, Gustavo. Consensualismo na arbitragem e teoria do grupo de sociedades. Revista dos Tribunais, v. 

903/2011, jan.2011. 
445 CARDOSO, Paula Butti. Limites subjetivos da convenção de arbitragem. Dissertação de mestrado apresentada em 

2013 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p.46-47. 
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Mostra-se inadequada a presunção de que a sociedade não signatária consentiu com a 

convenção de arbitragem firmada pelas outras integrantes do grupo pelo simples fato de 

integrá-lo.
446

 A propósito, leciona Cândido Rangel Dinamarco
447

: 

 

O simples integrar um grupo econômico é em princípio insuficiente e portanto não 

legitima levar os efeitos da convenção de arbitragem a indivíduos ou empresas que 

claramente não participaram desse ajuste – especialmente quando de modo expresso 

eles manifestaram a vontade de não participar. 

 

A análise dos precedentes arbitrais e o entendimento da doutrina parecem denotar que 

não se trata de extensão da convenção de arbitragem, mas do reconhecimento de que a não 

signatária é de fato verdadeira parte. Não seria, então, mais adequado tratar o tema como 

vinculação de parte não signatária à convenção de arbitragem? 

Veja-se que a extensão da convenção de arbitragem ocorre nos casos em que a 

sociedade não é formalmente parte do negócio jurídico porque não o assinou, mas os fatos 

aferidos através de seu comportamento demonstram que participou da negociação, execução 

e rescisão do negócio jurídico como se tratasse de verdadeira parte, com claro intento de 

vincular-se ao negócio no qual eleita a arbitragem como forma de solução de controvérsias. 

Soma-se a isso que os requisitos elencados pela doutrina
448

 para ampliação subjetiva da 

convenção de arbitragem também apontam nessa direção.  

Dessa forma, o terceiro não signatário formalmente do negócio jurídico e, assim, da 

convenção de arbitragem, que participa de todas as fases do contrato – e pela análise de seu 

comportamento extrai-se seu consentimento acerca da forma eleita para resolução de 

eventuais litígios –, deve ser tido como parte. Assim, menores serão os inconvenientes 

quando se mostrar necessário reconhecer não signatários como verdadeira parte do negócio 

jurídico no qual inserida a convenção de arbitragem. 

Soma-se a isso o fato de que o interesse último na inclusão do não signatário reside no 

fato de vinculá-lo à decisão arbitral e a todas as consequências daí derivadas. Infligir o não 

signatário ao cumprimento do comando sentencial significa reconhecê-lo parte e não terceiro. 

De outro lado, não se pode admitir que sociedade integrante de grupo de empresas, 

não signatária da convenção de arbitragem, pratique atos que gere confiança na parte 

contrária de que também se encontra vinculada ao negócio jurídico e, por consequência, à 

                                                           
446 CARDOSO, Paula Butti. Limites subjetivos da convenção de arbitragem. Dissertação de mestrado apresentada em 

2013 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p.46. 
447 DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2006, p.102. 
448 Conforme requisitos apontados por Arnoldo Wald. 
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solução de eventuais litígios através de arbitragem, mas surgido o conflito, negue a jurisdição 

dos árbitros em razão de não figurar como signatária da convenção de arbitragem. 

Imperioso, portanto, analisar minuciosamente a conduta adotada pela sociedade 

integrante do grupo de modo a aquilatar se esta, à luz dos princípios da boa-fé e seu corolário 

venire contra factum proprium, teve participação decisiva na negociação, celebração, 

execução e rescisão do negócio jurídico, consentindo com seus termos e com a cláusula 

arbitral nele inserida, tal como as demais partes. Manuel Pereira Barrocas
449

 discorre sobre a 

questão: “Quanto maior e mais íntimo tiver sido o envolvimento das sociedades do grupo não 

signatárias no contrato maiores são, consequentemente, as possibilidades de se justificar a 

extensão a elas da convenção de arbitragem”. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
450

, em importante precedente, estendeu 

a convenção de arbitragem à sociedade não signatária, extraindo-se do seu comportamento 

durante as negociações seu vínculo com o negócio jurídico, conforme observado pelos 

trechos da decisão abaixo reproduzida:  

 

[...], acrescenta-se que a apelante ‘Trelleborg Industri AB’, em várias 

oportunidades, vem demonstrando o seu vínculo com a questão objeto dos autos, ou 

seja: participou como figurante em ‘Carta de Intenção’, conforme docs. 4 e 5 de 

fls.27; enviou carta redigida nos idiomas português e inglês em que são abordados 

termos da negociação; o documento n.6, retrata carta enviada pela ‘Trelleborg 

Industri AB’, demonstrando interesse na efetivação dos negócios (fls.38/39); o 

documento 11, nada mais é do que a versão para o inglês do contrato, dele 

constando a ‘Trelleborg Industri AB’, representada pelo Sr. Nils Olaf Lennart Nòjd, 

vertido também para o português (fls.103). 

[...] 

E o que se vê nos autos, em que não obstante inexistente assinatura da apelante 

‘Trelleborg Industri AB’, é mais do que evidente, face à farta documentação 

existente, a relação jurídica que há entre as partes, decorrente dos negócios em 

comum travados, em que se observa participação ativa da apelante ‘Trelleborg 

Industri AB’.    

 

Embora não se refira aos casos de extensão da convenção da arbitragem à parte não 

signatária, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça mitigou a exigência de convenção de 

arbitragem assinada pelas partes no pedido de homologação de sentença estrangeira
451

 ao 

argumento de que: 

 

[...] Nada mais foi acostado aos autos a respeito dos termos da arbitragem, aí 

incluído os limites e regras para efetivação da cláusula compromissória. 

                                                           
449 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p. 200. 
450 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº267.450.4/6-00, 7ª Câmara de Direito Privado, j.24-05-2006, Rel. 

Des. Constança Gonzaga. 
451 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. SEC nº856/GB (2005/0031430-2), Corte Especial, Min. Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ: 29-08-2005. 
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De fato, não há nos autos correspondências trocadas entre as partes sobre a 

aceitação da cláusula arbitral para solucionar futuros litígios. 

[...] 

Se o contrato foi parcialmente cumprido, se dos autos consta a indicação precisa de 

que a parte requerida efetivamente manifestou defesa sobre o mérito da 

controvérsia, sem impugnar a instauração do Juízo arbitral, não me parece razoável 

acatar a impugnação apresentada na contestação. Ademais, se a empresa requerida, 

tomando conhecimento da instauração do Juízo arbitral, não apresentou impugnação 

sobre a ausência da convenção arbitral, mas, ao contrário, apresentou sua defesa, 

não se pode negar que houve o reconhecimento da cláusula arbitral. 

 

Não basta, em nosso entendimento, apenas a participação da sociedade não signatária 

na contratação, execução e rescisão do negócio jurídico
452

. É preciso que o comportamento 

da sociedade não signatária da convenção de arbitragem durante a fase pré e pós-contratual 

demonstre seu intento de vincular-se ao negócio jurídico, concordando com seus termos e, 

consequentemente, à cláusula arbitral. Gustavo Tepedino
453

 realça que “outros elementos, tais 

como a participação da sociedade não signatária ao longo da contratação, possuem maior 

peso que a simples assinatura da cláusula”. 

Sobreleva ressaltar que se revela inadmissível a extensão da convenção de arbitragem 

a não signatários visando arrastá-los para a arbitragem em decorrência de sua 

desconsideração da personalidade jurídica, quer pela prática de atos fraudulentos ou para 

garantir eventual execução da sentença arbitral, posto nesse caso indene de dúvidas que 

ausente o consentimento em afastar a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, ou seja, em 

atribuir jurisdição aos árbitros. 

A propósito, confira-se as lições de Carlos Alberto Carmona
454

:  

 

[...] mesmo que o árbitro perceba confusão patrimonial entre a sociedade do mesmo 

grupo, não creio possível a inclusão na arbitragem de sociedade que não tenha 

celebrado o compromisso arbitral. A desconsideração da personalidade jurídica 

(artigo 50 do Código Civil), que vem sendo incorretamente invocada por alguns 

para permitir a expansão da convenção arbitral, não pode ser manejada pelo árbitro. 

    

Em sentido contrário, admitindo a desconsideração da personalidade jurídica, com a 

extensão subjetiva da convenção de arbitragem a partes não signatárias, Cândido Rangel 

Dinamarco
455

 adverte sobre sua excepcionalidade: 

 

                                                           
452 CARDOSO, Paula Butti. Limites subjetivos da convenção de arbitragem. Dissertação de mestrado apresentada em 

2013 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p.48-49. 
453 TEPEDINO, Gustavo. Consensualismo na arbitragem e teoria do grupo de sociedades. Revista dos Tribunais, 

v.903/2011, jan.2011. 
454 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.83.  
455 DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2006, p.101-102. 
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A confusão patrimonial eventualmente existente nesses casos [matéria societária] 

seria fator legitimante da desconsideração da personalidade jurídica, legitimando a 

extensão subjetiva da convenção. Embora em tais hipóteses a ampliação seja em 

tese admissível, sua imposição em casos concretos condiciona-se aos pressupostos 

da própria desconsideração, a qual é em si mesma excepcional no sistema jurídico e 

não deve ser prodigalizada obsessivamente. 

 

 

Embora não perfilhemos da posição adotada pelo último autor, em razão da ausência 

de consentimento capaz de outorgar jurisdição aos árbitros, cumpre registrar que o CPC/2015 

disciplinou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no artigo 133: “O 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou 

do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. 

Já o artigo 134 extirpa qualquer dúvida quanto ao cabimento do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em qualquer momento processual ao prever que: 

“O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, 

no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. 

O tratamento dispensado pelo novel diploma processual ao incidente de 

desconsideração da personalidade reforça, ainda mais, nosso entendimento de que compete 

ao juízo estatal analisar no momento de eventual ação de cumprimento de sentença arbitral se 

estão presentes os requisitos que autorizam a excepcional medida.    

Por fim, conforme anunciado, pensamos adequado distinguir as espécies de 

convenção de arbitragem a fim de analisarmos se, de acordo com a distinção realizada pela 

lei de arbitragem, todas merecem o mesmo tratamento. 

Quanto à cláusula compromissória, espécie mais utilizada e sobre a qual pensamos 

que a doutrina acima e os precedentes arbitrais se debruçaram, entendemos que, em regra, as 

sociedades integrantes do grupo têm personalidade e patrimônio distintos, não se presumindo 

a responsabilidade solidária ou subsidiária dentre elas, tampouco a extensão da convenção de 

arbitragem a quem não é signatária. Excepcionalmente, a cláusula compromissória poderá ser 

estendida a não signatária quando demonstrado seu intento de vincular-se ao negócio jurídico 

como parte no qual se encontra inserida, pois somente aquele que consente ou age de tal 

maneira que reste claro ter consentido poderá ver seu litígio dirimido através de arbitragem. 

  Solução diferente deve ser preconizada quando a arbitragem é eleita através de 

compromisso arbitral. Conforme narrado no decorrer desse trabalho, essa espécie é ajustada 

quando deflagrada a divergência entre as partes, que optam por eleger a arbitragem como 

forma de solucionar a contenda.  
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Firmado compromisso arbitral para a resolução de um litígio específico, este não 

poderá ser estendido a partes não signatárias, mesmo que tenham figurado como parte ou 

participado de fato na negociação, contratação, execução e rescisão do negócio jurídico. E a 

razão é lógica e intuitiva: se não participou do compromisso arbitral não consentiu em ver seu 

litígio decidido por árbitros. 

 

5.3  Extinção da convenção de arbitragem 

 

Dividiremos a análise da extinção da convenção de arbitragem em duas partes: na 

primeira, será analisada a extinção do negócio jurídico no qual inserida a cláusula 

compromissória, para que se verifique se esta também será extinta; em seguida trataremos das 

causas específicas da extinção da convenção de arbitragem (cláusula compromissória e 

compromisso arbitral). 

 

5.4       Extinção do negócio jurídico no qual inserida a cláusula compromissória 

 

Como todo negócio jurídico, a convenção de arbitragem também se extingue. No 

entanto, a vigência da cláusula compromissória, em razão de sua autonomia em relação à 

relação negocial que a preveja, não se extingue da mesma forma que a obrigação principal.  

Mesmo quando há cumprimento da obrigação, a cláusula compromissória não se 

extingue automaticamente
456

, na medida em que uma das partes poderá ter interesse em 

solucionar alguma outra questão decorrente da relação estabelecida, como por exemplo, 

pleitear o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nas palavras de 

Manuel Pereira Barrocas
457

: “Provavelmente, é mesmo na situação post pactum finitum que a 

utilidade da convenção de arbitragem mais se manifesta para resolver qualquer litígio que da 

execução ou não execução do contrato resulte”.  

A novação do negócio jurídico no qual inserida a cláusula compromissória importa na 

sua extinção. Isso porque, como pontificado por Álvaro Villaça Azevedo
458

, “a novação é um 

meio de execução obrigacional, que importa a extinção da obrigação primitiva, pelo 

nascimento da nova. É, em síntese, a extinção da obrigação originária por uma nova”. E tal 

                                                           
456 Em sentido contrário: GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo, Atlas, 

2009, p.149. “A primeira dessas situações é a execução do contrato, forma natural de extinção verificada quando todas as 

obrigações previstas são cumpridas do modo estabelecido pelas partes”. 
457 BARROCAS, Manuel Pereira. Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010, p.181. 
458 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2008, 

p.162. 
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fato se sucede independentemente se ocorreu novação objetiva (alteração do objeto da 

prestação), subjetiva (substituição do credor, do devedor ou de ambos) ou mista (combinação 

das espécies anteriores), a teor do disposto no artigo 360 do Código Civil
459

. 

Não se faz necessário, portanto, qualquer ressalva ou manifestação no novo negócio 

jurídico para operar a extinção da cláusula compromissória ajustada no negócio originário
460

. 

O novo negócio jurídico é independente e não se relaciona com o originário, ocorrendo a 

extinção da cláusula compromissória ipso facto. Destarte, podem as partes prever novamente 

cláusula compromissória na nova obrigação, mas caso não a estipulem, eventual litígio será 

dirimido pelo juízo estatal. 

A transação, meio autocompositivo de extinção das obrigações, tem como finalidade 

impedir a solução adjudicada (por meio do Poder Judiciário ou da arbitragem), através de 

concessões recíprocas, prevenindo ou colocando fim ao litígio. É o que dispõe o artigo 840 

do Código Civil: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. 

Assim, a transação firmada pelas partes extingue o negócio jurídico e a cláusula 

compromissória nele prevista, salvo se sobrevier divergência acerca do cumprimento da 

obrigação, hipótese em que remanesce a jurisdição arbitral para solução do impasse. 

 Por fim, questão tormentosa se refere à prescrição. Luiz Fernando Guerrero
461

, 

discorrendo sobre a prescrição como causa de extinção da convenção de arbitragem, verifica:  

 

Se a arbitragem permitir a aplicação da legislação brasileira à solução do litígio, a 

existência da prescrição poderá ser analisada pelo juiz togado e não necessariamente 

pelo árbitro, já que, de acordo com o artigo 219, §5º, do CPC, esta matéria é 

cognoscível de ofício, suplantando o efeito negativo da convenção de arbitragem 

[...] 

  

A primeira dúvida é saber se a prescrição é matéria de ordem pública. Nelson Nery e 

Rosa Maria de Andrade Nery
462

, ao comentarem o §5º do artigo 219 do CPC/1973, defendem 

                                                           
459 Artigo 360. Dá-se a novação: I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; 

II – quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III – quando, em virtude de obrigação nova, 

outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.  
460 Em sentido contrário, GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo, Atlas, 

2009, p.150: “No que tange à permanência da arbitragem no negócio jurídico decorrente de novação, há que se analisar, do 

ponto de vista da novação subjetiva, se o novo partícipe da relação jurídica fez alguma ressalva à utilização da arbitragem. 

Do contrário, ela permanecerá como forma de solução do conflito. Como se viu acima, as partes podem ser alteradas sem 

que a convenção de arbitragem perca a sua eficácia. Do ponto de vista da novação objetiva, há que se analisar se a alteração 

realizada não interferiu na forma de solução do conflito, alterando-a da arbitragem para outro modo”. 
461 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo, Atlas, 2009, p.150. 
462 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 

9.ed. São Paulo: RT, 2006, p.407-408: “O regime jurídico da prescrição (o que é, quais os prazos, quando se interrompe ou 

se suspende etc.) é dado pelo CC. Seu reconhecimento em juízo, vale dizer, em processo ou procedimento judicial, é 

regulado pelo CPC. A prescrição é sempre de ordem patrimonial, e pelo nova sistemática da Lei nº11.280/06, o juiz deve 
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que a norma é imperativa e não confere faculdade ao juiz para reconhecer a prescrição de 

ofício.  

Em nosso pensar, parece existir problema em se fazer tal afirmação, pelo fato da 

prescrição envolver direitos patrimoniais e, portanto, a ordem privada, podendo ser 

renunciada expressa ou tacitamente, a teor do artigo 191 do Código Civil
463

. 

O artigo 332, §1º do CPC/2015, que trata da improcedência liminar do pedido, 

autoriza o juiz a julgar liminarmente improcedente o pedido quando verificar prescrição ou 

decadência. Oreste Nestor Souza Laspro
464

, ao comentar o dispositivo, destaca:  

 

Com efeito, o mencionado artigo do CC prevê a possibilidade de renúncia por parte 

do devedor à prescrição desde que não prejudique a terceiro. Ora, como o CPC 

prevê a improcedência liminar da demanda no caso de prescrição, duas conclusões 

podemos extrair antagônicas entre si. A primeira é que o juiz, antes de julgar 

liminarmente improcedente a demanda, deve ouvir o réu para saber se ele renuncia 

ou não à prescrição. A segunda, no sentido de que o artigo 191 permanece em vigor, 

mas a renúncia deve ocorrer antes da propositura da demanda. Parece-nos, com a 

devida vênia, que a segunda solução parece ser a mais adequada, mesmo porque o 

parágrafo único do artigo 487 do CPC/2015 é expresso no sentido de que não há 

necessidade de oitiva das partes para o reconhecimento liminar da prescrição e da 

decadência. 

 

Independentemente da posição adotada acerca da natureza cogente ou não da 

prescrição, certo é que ao reconhecimento da prescrição importa julgamento do mérito 

(CPC/2015, artigo 487, II)
465

 e, pois, a prescrição extingue a pretensão de direito material e 

não a ação, nos termos do artigo 189 do Código Civil
466

. Assim, entendemos que compete ao 

árbitro e não ao juízo estatal a sua análise, ante o efeito negativo da convenção de arbitragem. 

Com efeito, reconhecendo o árbitro a ocorrência da prescrição, julgará extinto o 

procedimento com resolução do mérito. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
pronunciá-la de ofício. A norma é imperativa e não confere faculdade ao juiz para reconhecer a prescrição de ofício, mas o 

obriga a pronunciá-la ex officio.” 
463 Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois 

que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a 

prescrição. 
464 LASPRO, Oreste Nestor Souza. In: (Coords.) TUCCI, José Rogério Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; 

APRIGLIANO, Ricardo de Almeida; DOTTI, Rogéria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. Código de processo civil 

anotado. Associação dos Advogados de São Paulo, 2015, p.555. 
465 Artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de 

decadência ou prescrição;  
466 Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que 

aludem os artigos 205 e 206.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art205
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5.5       Causas específicas da extinção da convenção de arbitragem  

 

Em razão de sua natureza contratual, as partes podem renunciar à cláusula 

compromissória e ao compromisso arbitral
467

, e devolver ao juiz estatal o conhecimento da 

matéria. 

E a renúncia pode ser tácita ou expressa. O artigo 337, X do CPC/2015
468

 previu a 

renúncia tácita ou dispor que compete ao réu ao alegar em preliminar a existência de 

convenção de arbitragem, sob pena de acarretar a presunção legal que as partes renunciaram 

ao juízo arbitral e aceitaram a jurisdição estatal. Luiz Olavo Baptista
469

 já entendia dessa 

forma: “Umas das causas de extinção é o recurso das partes ao Poder Judiciário, ignorando a 

existência da cláusula arbitral. Ocorre aí sua revogação tácita”. 

A anulação da convenção de arbitragem acarreta sua extinção, com o retorno do 

julgamento da controvérsia perante a jurisdição estatal, e pode decorrer tanto em razão da 

inarbitrabilidade objetiva quanto subjetiva, além da existência de qualquer dos defeitos dos 

negócios jurídicos elencados no Código Civil
470

. A nulidade da convenção de arbitragem 

inquinará do mesmo vício eventual sentença arbitral, de acordo com o artigo 32, I da Lei de 

Arbitragem
471

. 

Em regra, a prolação de sentença arbitral extingue o compromisso arbitral, na medida 

em que esta espécie abarca a solução arbitral para litígio determinado. De outro lado, quando 

eleita a arbitragem como forma de solução de conflitos através de cláusula compromissória, a 

decisão arbitral nem sempre acarretará sua extinção, pois geralmente as partes se utilizam de 

forma genérica ao elaborá-la, como, por exemplo: “Qualquer litígio originário do presente 

contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por 

arbitragem”. No entanto, se as partes firmaram cláusula compromissória para litígio 

determinado, deixando outros não abarcados no ajuste para solução perante o Poder 

Judiciário, a decisão arbitral irá extingui-la.  

Resta, por fim, analisarmos os casos de extinção elencados no artigo 12 da Lei de 

Arbitragem. Nada obstante o artigo se refira ao compromisso arbitral, as causas específicas 

                                                           
467 Embora na prática não seja comum a renúncia à essa espécie, posto que ajustado no momento em o litígio já se 

manifestou, não olvidamos hipótese na qual as partes podem renunciar também o compromisso arbitral. 
468 Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] X – convenção de arbitragem;  
469 BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p.126. 
470 Nesse sentido: GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo, Atlas, 2009, 

p.152: “Se a convenção de arbitragem for anulada, a competência dos árbitros será suprimida e a arbitragem não será 

utilizada como forma de solução de conflitos. A anulação pode decorrer da arbitrabilidade do litígio, do ponto de vista 

objetivo ou subjetivo, bem como da existência de vícios de consentimento”. 
471 Artigo 32. É nula a sentença arbitral se: I – for nula a convenção de arbitragem;  
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nele elencadas podem ser direcionadas às duas espécies da convenção de arbitragem: cláusula 

compromissória e compromisso arbitral
472

. 

Vejamos o quanto dispõe:  

 
Artigo 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

I – escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde que as 

partes tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto; 

II – falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos árbitros, desde 

que as partes declarem, expressamente, não aceitar substituto; e 

III – tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso III, desde que a parte 

interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente da tribunal arbitral, 

concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolação e apresentação da sentença 

arbitral. 

 

A escolha de atributos personalíssimos do julgador além de se mostrar um atrativo da 

arbitragem pode desempenhar papel primacial para a eleição desta como forma de resolução 

de contendas. Sem olvidar da utilidade da escolha do julgador que inspira confiança às partes, 

a prática demonstra que geralmente prevalecem às partes as demais vantagens na escolha da 

arbitragem em detrimento dos atributos personalíssimos do julgador
473

. 

Caso as partes declarem que não aceitam substituto para o árbitro ou árbitros eleitos, 

extingue-se a convenção de arbitragem. E isso pode ocorrer em dois momentos distintos. No 

primeiro, a arbitragem sequer foi instituída, escusando-se o eleito a aceitar o encargo (inciso 

I). No segundo caso (inciso II), após a instituição da arbitragem, ocorre o falecimento ou 

impossibilidade do árbitro proferir seu voto.  

Se se tratar de árbitro único e ocorrer o falecimento ou impossibilidade de prolação da 

sentença arbitral, não haverá sentença extintiva da convenção de arbitragem, mas a extinção 

se operará em razão da norma (inciso II). Outra situação ocorrerá se o julgamento se der por 

colegiado, pois aqui tocará aos demais proferir sentença extintiva do processo arbitral
474

.  

                                                           
472 Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.184: “Ainda, a Lei de Arbitragem estabelece causas específicas para a extinção do compromisso (e 

aqui também se pode tratar igualmente a cláusula compromissória, interpretando-se a norma como direcionada à convenção 

arbitral, em qualquer de suas modalidades) [...]”. 
473 Para CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 

2009, p.221-222: “A prática tem revelado a pouca simpatia dos operadores pela restrição quanto à substituição do árbitro. De 

fato, tendo em vista o notável desenvolvimento da arbitragem institucional (permanecendo a arbitragem ad hoc, por 

enquanto, em segundo plano), os contendentes têm preferido aproveitar os atos de organização e o dispêndio de energia, de 

tal sorte que reportam-se às regras e o regulamento das câmaras para substituir o árbitro que, por um motivo ou outro, não 

pode aceitar (ou continuar a exercer) o encargo para o qual foi indicado”. 
474 Nesse sentido: CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação, resolução CNJ 125/2010. 5.ed. 

São Paulo: RT, 2015, p.184: “E a extinção depois de instaurado o procedimento arbitral pode ensejar uma situação ímpar, de 

perecimento do compromisso sem que se tenha um pronunciamento arbitral a respeito, diante da falta (por exemplo, por 

morte) exatamente daquele que teria a autoridade para tanto. De forma inusitada, o processo deixaria de ter decisão, sequer a 

respeito de sua extinção, mas tal fato não obsta a extinção do compromisso por força da lei, autorizando, assim, o ingresso 

no Judiciário pelo interessado, sem necessidade de adotar qualquer outra providência relativa ao procedimento arbitral.”; 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.221: 

“Se as partes tiverem estipulado que os árbitros não poderão ser substituídos, caberá aos demais (ou, na falta destes, do 
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Consoante o artigo 16, §2º, parte final e artigo 12 da Lei de Arbitragem, a regra é 

preservar a arbitragem e substituir os árbitros, o que pode ocorrer mediante ajuste entre as 

partes ou através da demanda prevista no artigo 7º da Lei, como forma de indicação judicial 

do substituto se as partes não chegarem a um consenso. 

Nesse sentido, nada obsta que eleito julgador de acordo com suas atribuições pessoais 

e pactuado inicialmente não admitir substituto, em caso de falecimento ou qualquer outro 

motivo que impeça o escolhido de aceitar o encargo ou proferir sua decisão, possam as partes 

conjuntamente rever o pactuado e nomear substituto. 

Por fim, caso as partes estipulem prazo para prolatar a decisão arbitral, vencido este, 

poderá qualquer delas notificar o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe 

o prazo de 10 dias para prolatar a sentença (inciso III). Inteligente a opção legislativa, que 

encontrou fórmula capaz de impedir que o procedimento arbitral se eternize e, ao mesmo 

tempo, prestigiar aqueles que primam pela qualidade do julgamento, independentemente se 

ocorrerá maior ou menor delonga para o encerramento do litígio. 

Superado o prazo de 10 dias, a decisão arbitral poderá ser inquinada de nulidade, de 

acordo como o artigo 32, VII, da Lei de Arbitragem
475

, mas deverá a parte interessada adotar 

as medidas tendentes à decretação de sua nulidade (ação declaratória de nulidade ou 

impugnação ao cumprimento de sentença arbitral), nos termos do artigo 33 da Lei
476

. A 

propósito, transcrevemos as lições de Carlos Alberto Carmona
477

: 

 

O fato de ter ocorrido a notificação de que trata o artigo 12, III, sem que o laudo 

tenha sido proferido no prazo decendiário oferecido pela Lei, não significa que a 

sentença arbitral seja, ipso facto nula, e muito menos que a parte interessada esteja 

declarando sua decisão de anulá-la: trata-se sempre de medida preventiva, e nada 

impedirá a parte notificante de, tomando conhecimento da sentença arbitral 

(proferida extemporaneamente), com ela se conformar, renunciado assim à 

propositura da demanda anulatória. Em termos simples, a notificação de que trata a 

Lei reflete apenas uma intenção, não uma decisão. 

 

A utilização da notificação prevista no artigo 12, III, da Lei por uma das partes à outra 

não aproveita. Ou seja, se uma das partes permanece inerte, deixando de notificar os árbitros 

                                                                                                                                                                                     
presidente do tribunal), constatada a impossibilidade, proferir sentença extintiva do processo arbitral, reconhecendo a 

falência do compromisso. Mas se o árbitro for único, e vier a falecer, não haverá como obter sequer a decisão de extinção da 

arbitragem”. 
475 Artigo 32. É nula a sentença arbitral se: [...] VII – proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso III, 

desta Lei; 
476 Artigo 33.  A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da 

sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. [...] §3o A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser 

arguida mediante impugnação, conforme o artigo 475-L e seguintes da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 

Processo Civil), se houver execução judicial. 
477 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº9.307/96. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, 

p.223. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art475l
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art475l
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acerca do vencimento do prazo para prolação da sentença arbitral, a notificação operada pela 

outra parte não lhe beneficiará caso a sentença seja proferida fora do prazo. Com isso, se 

aquele que procedeu a notificação do árbitro sagrar-se vitorioso na demanda, por certo não 

objetivará a anulação da decisão arbitral. E aquele que não procedeu a notificação tampouco 

poderá se valer da notificação operada pela parte contrária almejando a declaração de 

nulidade da sentença arbitral por ter expirado o prazo estipulado.  

Privilegia a norma, portanto, a autonomia privada das partes, a boa-fé e seu 

desdobramento venire contra factum proprium, impedindo aquele que não se opõe no 

momento oportuno (após o termo estipulado) contra o vencimento do prazo para prolação da 

sentença arbitral valer-se da demanda anulatória sob esse argumento. 
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6     CONCLUSÃO 

 

Antes do advento da Lei de Arbitragem, esse meio de resolução de controvérsias se 

mostrava incipiente, culturalmente porque a sociedade se acomodou com a solução 

adjudicada dos litígios, mas, sobretudo, em razão do desprestígio conferido à cláusula 

compromissória, que para operar seus efeitos exigia a presença de compromisso arbitral para 

que fosse afastada a jurisdição estatal e, também, a exigência legal de homologação judicial 

da decisão proferida pelos árbitros. 

À época, não havia mecanismos de execução específica da cláusula compromissória. 

Não é por outra razão que o entendimento prevalecente foi de que esta se constituía em mero 

pacto de “contrahendo” ou “compromittendo”, resolvendo-se em perdas e danos no caso de 

descumprimento do pacto de submeter os litígios à solução arbitral. 

De outro lado, a obrigatoriedade de homologação da sentença arbitral retirava da 

arbitragem uma de suas vantagens, a celeridade, ante o moroso processo homologatório, além 

de mostrar-se, também, em descompasso com a intenção das partes de evitar a interferência 

do Estado na solução do litígio. 

Após a promulgação da Lei nº9.307/1996, a opção da arbitragem como forma de 

solução de litígios foi revigorada, conferindo força vinculante à cláusula compromissória, 

prevendo execução específica quando se estiver diante de cláusula compromissória que não 

estabeleça a forma de indicação dos árbitros. Não se faz mais imprescindível, portanto, a 

celebração de compromisso arbitral quando surgido o litígio, podendo ser instaurado o 

procedimento arbitral a partir da cláusula compromissória. 

A convenção de arbitragem é a forma pela qual a arbitragem é eleita para resolução 

dos litígios. Suas espécies são a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, ambas 

produzindo o mesmo efeito de subtrair do Poder Judiciário a solução da controvérsia, embora 

uma delas contenha forma e requisitos próprios. 

Outra importante inovação trazida com o novo diploma legal foi equipar os efeitos da 

decisão arbitral aos da sentença proferida pelo Poder Judiciário, o que culminou no 

reconhecimento de que a decisão proferida por árbitros tem natureza jurídica jurisdicional, 

nada obstante parcela da doutrina assim já entendesse. 

No entanto, antes de semear frutos, a nova lei foi alvo de julgamento perante o 

Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade de alguns de seus dispositivos mais 

importantes, exatamente aqueles que conferiam execução específica à cláusula arbitral. 
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A natureza contratual da convenção de arbitragem nos obriga a interpretá-la de acordo 

com a moderna teoria geral dos contratos e das obrigações disciplinadas pelo Código Civil, 

de modo a solucionar eventuais defeitos que podem acometer a cláusula compromissória e, 

eventualmente, até mesmo o compromisso arbitral. 

A partir da análise da arbitrabilidade do litígio foi possível constatar a forma e os 

requisitos pelos quais a convenção de arbitragem deve se revestir em casos específicos, 

demonstrando que embora não haja óbice legal para sua utilização, como por exemplo, na 

área do direito individual do trabalho, ainda prevalece algum ranço de desconfiança e 

conservadorismo exacerbado acerca da utilização e pertinência da resolução dos litígios 

através da arbitragem em certos casos. 

Procurou-se demonstrar que a convenção de arbitragem pode ser transferida a 

terceiros, tal como as obrigações, observando as peculiaridades que lhe são inerentes. 

Também procuramos demonstrar a viabilidade de se estender a convenção de arbitragem à 

parte não signatária, quando não houver dúvidas de que esta agiu como verdadeira parte na 

relação obrigacional originada do contrato. 

Finalmente, verificamos que em razão da autonomia da convenção de arbitragem, esta 

não se extingue da mesma forma que a obrigação ajustada pelo contrato, analisando também 

as causas específicas de sua extinção conforme previstas da Lei de Arbitragem.  
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