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RESUMO 

 

Esta dissertação cuida do papel do Estado, através do Poder Judiciário, e do árbitro na 

análise e decisão sobre a competência deste. O trabalho volta-se para o papel da 

arbitragem em um contexto de alteração (e possível superação) do paradigma de 

resolução de disputas moderno e afirmação de uma jurisdição privada. Para poder 

afirmar a relação da arbitragem com o Estado e com o Poder Judiciário, é preciso tratar 

da importância da sede da arbitragem. O trabalho identifica que a Convenção de Nova 

Iorque, que cuida do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, 

apresenta um modelo de repartição de competência internacional (jurisdição) para 

intervenção judicial na arbitragem, reservando um protagonismo para a sede. Analisa-se 

as correntes e concepções teóricas da relação da arbitragem com o Estado e com o 

direito estatal para compreender as influências dessa discussão para a construção dos 

institutos do direito da arbitragem, particularmente a definição e controle da 

competência do árbitro. Foi adotado como premissa que essas concepções influenciam 

na gênese e na conformação do direito da arbitragem e seus institutos, possuindo, por 

isso, reflexos práticos centrais para o objeto da pesquisa, que é a definição da 

competência do árbitro. O trabalho identifica qual o sentido da regra da competência-

competência e concluiu que não há, nas jurisdições pesquisadas, um modelo único ou 

internacionalmente partilhado de aplicação da regra. No direito brasileiro, contudo, há 

uma prioridade condicionada para o árbitro decidir sobre a sua própria competência. Por 

isso, o trabalho trata das anti-suit injunctions, que são medidas diretas de intervenção 

judicial sobre a arbitragem. Em seguida, a análise de precedentes estrangeiros sobre o 

tema e conclui que o modelo de distribuição de competências feito pela Convenção de 

Nova Iorque não permite que um Poder Judiciário distinto do da sede prolate uma 

medida antiarbitragem. Também analisa o surgimento, por via transversa, de anti-suit 

injunctions no Brasil e a incompatibilidade desse tipo de medida com o modelo 

brasileiro de competência-competência e definição da competência do árbitro. Por fim, 

cuida da existência de mecanismos postos à disposição do árbitro para afirmação e 

defesa de sua competência, particularmente a possibilidade de emissão de medidas 

antiprocesso e de responsabilização civil da parte que viole a convenção de arbitragem 

ou a competência do árbitro.  

 
 

Palavras-chave: Direito; Arbitragem; Competência; Conflitos entre Jurisdições; 

Controle Judicial da Atuação do Árbitro. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is about the roles and powers of National Courts and Arbitration 

Tribunals when deciding about the tribunal’s competence. The paper analyses arbitration 

in a context of change (and possibly overcome) of the paradigm on dispute resolution 

established during the modernity and the affirmation of private jurisdictions. To 

comprehend the relationship of arbitration with National States and Courts it’s crucial to 

study the role of the seat of arbitration. This paper identifies that the New York 

Convention, that focus on the recognition and enforcement of foreign arbitration awards, 

it's also a model of international competence (jurisdiction) for Courts to intervene in a 

given arbitration, the seat retains a major role for this matter. The theories of 

international arbitration and the theoretical approaches to the relationship of arbitration 

and National States are discussed in order to identify the influence of these theories on 

the comprehension of the institutes of Arbitration Law, especially the definition and 

decision about Tribunal’s competence. These theories have several practical 

implications on deciding the Tribunal’s competence, the research’s object. Than the 

research focus on the concept and the meaning of the rule of competence-competence 

and concludes that, in the researched jurisdictions, there is not one single or 

internationally shared model of competence-competence, especially regarding its 

negative effect. In the Brazilian Law, Tribunals have a temporal and limited priority to 

rule on their own competence. The work also studies anti-suit injunctions as a way for 

Courts to interfere over arbitration processes. The paper concludes, after analysing case 

law from several countries, that the New York Convention do not allow any Court 

outside the place of arbitration to interfere with an on-going arbitration process. It’s also 

discussed the Brazilian case law about anti-arbitration injunctions. Finally, it discusses 

the possibility of Tribunals to award anti-suit injunctions against judicial processes and 

to award damages for the breach of an arbitration convention. 

 

Keywords: Law; Arbitration; Competence; Conflicts of jurisdictions; Judicial control of 

arbitrations 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem por objeto de estudo a competência do árbitro e o papel 

do Poder Judiciário na análise e decisão sobre esta.  

A importância do estudo e compreensão adequada do tema é inegável. Pesquisa 

realizada pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas 1  revelou que 54% dos casos sobre arbitragem movidos no Poder 

Judiciário brasileiro envolviam, de alguma maneira, a discussão sobre validade, eficácia 

e existência de convenção de arbitragem, temas diretamente ligados à análise da 

competência (em sentido largo) dos árbitros. Há mais casos judiciais discutindo esse 

tema do que todas as outras matérias afetas ao direito da arbitragem. 

A pesquisa foi desenvolvida sob a concepção exploratória, procurando 

aproximar o tema a partir de dados secundários, a partir de revisão bibliográfica, analise 

de discurso e de precedentes judiciais e arbitrais sobre o tema tratado. 

 O trabalho propõe-se a tratar da definição da competência do árbitro na 

arbitragem de modo geral ou a partir do que pode ser chamado de um direito da 

arbitragem reconhecido em diversos países e com características e conceitos 

minimamente partilhados, com um enfoque e preocupação particular com o direito 

brasileiro. Parte-se da premissa de que as discussões que são inicialmente relativas à 

arbitragem internacional e, por isso, florescem entre os autores que cuidam desta, 

influenciam diretamente a construção dogmática e jurídico-positiva em cada país sobre 

os temas arbitrais. Observa-se na arbitragem a construção de um direito preocupado com 

as necessidades do comércio (internacional, inclusive) e dos empresários, bem como das 

exigências destes. 

Por isso, é que são trazidos ao longo do texto decisões jurisprudenciais e casos 

arbitrais e judiciais de vários países, particularmente de países centrais e que 

representam centros consolidados de arbitragem. Observa-se, como uma decorrência da 

pós-modernidade, uma fertilização cruzada ou trocas cognitivas entre os operadores 

jurídicos de diversos países; não é possível estudar o direito da arbitragem sem 

compreender a evolução de seus institutos. O objetivo não foi propriamente desenvolver 

um estudo de direito comparado entre os ordenamentos jurídicos citados, mas identificar 

como os temas relativos ao controle e definição da competência do árbitro têm sido 

                                                        
1 Disponível em: <http://cbar.org.br/PDF/Validade_Eficacia_e_Existencia_da_Conv encao_Arbitral.pdf>. 

Acesso em 10 jul. 2014. 
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tratados em diversos países ou qual tem sido a sua feição e a influência desses modelos 

para o direito brasileiro. É que a formação do direito da arbitragem e os seus institutos 

ocorre em um contexto de globalização econômica e jurídica acentuadas e de uma 

preocupação com a harmonização no tratamento dos meios de resolução de disputas.  

Isso torna-se evidente com a ampla difusão alcançada pela Convenção de Nova 

Iorque, pela boa aceitação da Lei Modelo da UNCITRAL e pela fertilização cruzada e 

citação recíproca em casos que envolvem o direito da arbitragem, nos quais é comum 

que árbitros e juízes façam referência a jurisprudência e a legislação de outros países 

sobre os temas que são objeto de preocupação comum. Não é possível compreender 

adequadamente os contornos jurídicos do direito da arbitragem como um todo, da 

competência do árbitro e as diversas opções e posições que envolvem esse tema sem 

atentar para a constante troca e influência recíproca que existe entre os arbitralistas e 

estudiosos do direito. 

A fertilização cruzada e a formação de um direito da arbitragem minimamente 

partilhado, decorrente da globalização, não ocorre apenas no plano jurisprudencial, mas 

é, também, um fenômeno acadêmico. Estudantes, professores e juristas de todo o mundo 

circulam para estudar e discutir o tema e tornam-se difusores das ideias que entraram em 

contato.  

 Por isso, o presente trabalhou procurou indicar as principais discussões que 

envolvem o tema e o objeto específico nos principais centros mundiais de arbitragem e 

os seus reflexos considerando o Direito brasileiro. 

Mas, se o tema da competência dos árbitros é fundamental para o funcionamento 

de toda arbitragem, é, também, complexo e possuidor de várias facetas ou aspectos. Daí 

a opção e o corte de conteúdo que se fez necessário. Muitas das discussões que 

compõem a primeira parte do trabalho foram apenas indicadas ou foi dado maior 

enfoque no que diz respeito ao controle e à definição da competência do árbitro. Houve, 

contudo, uma preocupação sempre presente na exposição das razões e das linhas de 

pensamento que justificam as conclusões. O trabalho partiu da premissa de que a 

competência do árbitro não é um problema apenas dogmático ou de direito-positivo, mas 

está diretamente relacionado com diversas concepções ou correntes que competem entre 

si e que procuram ditar qual é ou o que é o direito da arbitragem. Daí a necessidade de 

expor as linhas teóricas ou modelos existentes sobre a arbitragem.  

A concepção e a aproximação da questão foi pragmática: reconhecendo as 

diversas representações existentes sobre a arbitragem, operador jurídico deve ser capaz 
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de antever as possíveis implicações e consequências decorrentes do acumulo de 

complexidade e da flexibilidade pós-moderna para o processo arbitral. Logo, embora a 

compreensão analítica dos institutos arbitrais seja importante, para analisar a gênese 

destes e lidar com praxis do processo arbitral e dos conflitos entre jurisdições paralelas, 

é preciso pragmaticamente aproximar-se das diversas compreensões normativas 

conflitantes relativas a uma arbitragem pluriconectada. 

O trabalho, incialmente, enquadra a arbitragem no contexto de uma onda 

reformatória mais ampla, relativa à solidificação dos meios adequados de resolução de 

disputa, como uma tendência reformatória mundial. A pós-modernidade, enquanto fase 

de questionamento e constatação da insuficiência, impôs a superação ou a relativização 

de muitas das certezas e ideais construídos durante a modernidade, o pressuposto 

adotado é de que essas transformações impulsionaram a consolidação da arbitragem e 

uma mudança paradigmática da relação do Poder Judiciário com os meios alternativos 

de resolução de disputas. Tal enquadramento fez-se necessário para a fixação da 

premissa de que a arbitragem encontra-se inserida em um contexto de transformação dos 

sistemas de justiça civil e do funcionamento do Poder Judiciário em diversos países. Daí 

a necessidade de uma nova postura e relação entre juízes e árbitros, que deve ser 

eminentemente cooperativa e voltada para a adequada solução do caso, respeitando as 

opções e os interesses das partes, particularmente o esquema de repartição de 

competências entre juízes e árbitros. 

Na sequência, o estudo, ainda preocupado em definir a relação da arbitragem 

como o Estado, enfoca no papel da sede jurídica da arbitragem e na diferenciação do 

tratamento jurídico da arbitragem doméstica e internacional. Tal digressão é 

fundamental para compreender o papel da Convenção de Nova Iorque enquanto 

instrumento alocador de competência (jurisdição) internacional para que os Estados 

intervenham em arbitragens. O trabalho cuida da distinção entre uma jurisdição primária 

e secundária de apoio e controle para a arbitragem internacional, adotando como marco 

teórico para esse item os escritos de Michael Reisman.  

A dissertação, então, cuida das diversas “correntes” ou “filosofias” que existem 

sobre a arbitragem internacional, inclusive daquelas que propõem uma integração total 

ao ordenamento jurídico da sede, ou uma arbitragem ligada a vários ordenamentos 

jurídicos e, também, os proponentes de uma ordem jurídica arbitral autônoma. Trata-se 

de um dos temas mais polêmicos da arbitragem no momento, como se vê das recentes 

obras de Gaillard e Paulsson. Neste ponto, o objetivo não é enfrentar detalhadamente a 
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discussão ou esmiuçar cada um dos argumentos, mas identificar como cada uma dessas 

concepções possuem reflexos práticos importantes para os usuários da arbitragem no 

que diz respeito ao objeto do trabalho (definição da competência do árbitro) e sua 

influência na criação do direito da arbitragem. Essa análise foi fundamental para fixar e 

expor a premissa de que a construção dos contornos dogmáticos da definição da 

competência do árbitro depende diretamente de uma discussão mais ampla e complexa 

(que, no fundo, toca um tema central da filosofia do direito atual: o pluralismo jurídico). 

A competência do árbitro é tratada nesta dissertação como um tema contratual e 

jurisdicional e cuja a análise e definição são fundamentais para a própria legitimidade do 

processo arbitral. O estudo da regra da competência-competência é feito a partir de uma 

comparação dos modelos inglês, francês, alemão e norte-americano e procurando 

delinear qual o modelo brasileiro, considerando as experiências de outros países e o que 

foi escrito na doutrina nacional e decidido pelos tribunais pátrios. Concluiu-se que 

existe, no direito brasileiro, uma prioridade condicionada para o árbitro decidir sobre sua 

própria competência, devendo o controle estatal ser desenvolvido preferencialmente em 

um momento pós-arbitral. São, contudo, identificadas e pontuadas exceções a essa regra.  

A pesquisa conclui que não é possível identificar a regra da competência-

competência como um modelo partilhado ou uma regra universalmente aceita, mas cada 

ordenamento jurídico parece possuir um modelo próprio de competência-competência. 

Os esforços de harmonização legislativa não impedem que cada um dos países 

analisados mantenha um grau diferenciado de controle sobre as arbitragens, conforme 

suas regras de direito interno. Embora a competência tenha um conceito lógico-jurídico, 

o seu disciplinamento, detalhes e nuances dependem diretamente do direito positivo, 

sendo, por conseguinte, elementos jurídico-positivos. 

Estabelecido esse ponto, os dois últimos capítulos cuidam do que pode ser 

chamado de conflitos ou choques entre jurisdições em busca de afirmação. Como a 

arbitragem apresenta-se como uma jurisdição privada e paralela à estatal há diversas 

situações nas quais se verifica uma tentativa de controle externo ou de choque entre as 

atuações dos juízes e árbitros. 

Passa-se, então, a analisar a afirmação da competência dos árbitros e a 

possibilidade de intervenção judicial antes do término do processo arbitral. Por isso, não 

há um enfoque direto sobre a ação anulatória da sentença arbitral. 

O penúltimo capítulo cuida das anti-suit injunctions e sua utilização como 

mecanismo de apoio e de controle da arbitragem internacional. Nesse capítulo há 
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especial menção para a experiência da tradição de common law e para o tratamento 

dogmático que o tema deve ter no Brasil, considerando o direito positivo. 

O último capítulo, considerando que o árbitro possui prioridade para decidir 

sobre a sua competência, cuida dos mecanismos de que ele dispõe para afirmar sua 

competência contra uma jurisdição conflitante e a adequação do uso de medidas 

antiprocesso arbitrais. Verifica-se, assim, a possibilidade de reparação civil por 

desrespeito da convenção de arbitragem. É que, se o árbitro pode decidir sobre a sua 

própria competência e se a competência do árbitro implica uma incompetência do juiz, 

torna-se relevante analisar os mecanismos de que ele dispõe para proteger a sua 

competência e sancionar condutas violadoras da convenção de arbitragem. 

Como o árbitro pode decidir sobre a sua competência e dispõe de poderes para 

adequadamente conduzir o processo arbitral, o último capítulo cuida justamente dos 

mecanismos de que ele dispõe para impedir ou sancionar o contencioso judicial que 

viole a convenção de arbitragem.  
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1. O MOVIMENTO DE BUSCA POR ALTERNATIVAS À JUSTIÇA ESTATAL  

 

1.1. Pós-modernidade, Estado e resolução privada de disputas 

O ideário da modernidade representou o delineamento, o surgimento e a 

definição de um Estado centralizado e forte. O Estado procurou afirmar-se como centro 

criador da juridicidade e, como decorrência disso, como o local próprio para o 

julgamento de disputas. A afirmação do papel do Estado, enquanto centro decisório, e a 

redução do sentido de Direito, ao senso de Direito Estatal, são marcantes no discurso 

moderno. Direito seria criação do Estado, notadamente através da lei. Uma lei racional, 

clara e capaz de adequadamente regular todos os aspectos da vida. O processo judicial, 

estatal, seria o locus próprio para a solução de conflitos. 

A própria Teoria Geral do Estado, nesse momento, elevou o Poder Judiciário ao 

nível de manifestação de uma ordem soberana, numa intricada rede de delineamento e 

controle do poder político (o que se designou um sistema de freios e contrapesos). 

A modernidade, nesse contexto, representou a afirmação do Estado sobre outras 

ordens sociais, e isso implicou uma apropriação do Estado sobre a atuação de resolução 

de disputas. As ordens feudais, senhoriais (privadas), o direito e a jurisdição eclesiástica 

cederam espaço para o direito estatal. Retoricamente, construiu-se a noção de soberania 

com um resgate do Direito Romano e a noção subjacente de autoridade do imperador. 

Trata-se, rigorosamente, de um fenômeno lento e que se iniciou ainda no medievo e 

sedimentou-se gradativamente. 

As disputas deveriam ser solucionadas pelo e no Estado, com a aplicação do 

direito estatal2. O ideário racionalista é subjacente nessa argumentação, pois o Estado 

criaria um direito racional representado pela lei. A lei teria um conteúdo claro, o seu 

sentido seria mesmo unívoco. O objetivo do código civil napoleônico, expoente do 

movimento codificador, era justamente regular de maneira geral e definitiva as relações 

privadas. O juiz teria o papel de aplicador da lei, sua atuação representaria uma 

aplicação direta da lei ao caso concreto 3 . Menos do que com os fatos e com as 

consequências e danos do processo sobre as partes, existia uma preocupação com as 

próprias regras de processo e com o funcionamento do Direito como um todo. 

                                                        
2  Vide: ROBERTS, Simon; PALMER, Michel. Dispute processes: ADR and the primary forms of 

decision-making. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 11-19. 
3 SILVA, Ovídio A. Baptista. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 25-28. 
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As codificações do século XIX implicaram a adoção de um programa 

“racionalista” do Direito. O objetivo era a construção de um corpo de normas 

harmonioso e coerente entre si e capaz de normatizar todos os aspectos das relações 

sociais 4 .  Normas essas criadas pelo Poder Legislativo, derivadas do Estado. Os 

costumes locais e as ordens privadas, ou não seriam Direito, ou apenas seriam Direito na 

medida em que eram reconhecidas pelo próprio Estado.  

Nesse contexto, apresentava-se também a pretensão de uniformidade do Direito, 

com a aplicação da mesma lei para todos, enquanto medida de igualdade. Isso implicou 

a abolição dos privilégios e direitos próprios, característicos do antigo regime. A 

pretensão de liberdade e igualdade, enquanto programas próprios da Revolução 

Francesa, só seria alcançável com juízes passivos e um direito claro e evidente, a todos 

aplicável5. 

 O pressuposto interno dessa jornada repousa no Iluminismo, com a ideia de que 

um governante racional, representando a vontade comunitária, seria capaz de criar uma 

sociedade melhor. A codificação tinha, em algum grau, uma inspiração no 

jusnaturalismo, na noção de que o direito natural poderia ser uma fonte de conhecimento 

do direito positivo, por apresentar programas gerais para a sociedade6. 

 Mas, o Direito Romano, base do jus commune medieval, é selecionado pela 

razão, no chamado usus modernus pandectarum. A lei, agora identificada como uma 

criação do Estado, por oferecer certeza, clareza, é vista como um instrumento de 

transformação social, contra o costume, incerto e comprometido com um passado que 

deve ser modificado. O passado é o antigo regime, as trevas, anterior às luzes do 

Iluminismo7. 

 O jusracionalismo setecentista teve uma atuação decisiva sobre o movimento 

codificador e de afirmação do Direito Estatal, na medida em que os códigos positivariam 

uma razão natural suprapositiva e intrinsicamente boa. A sacralização é de um modelo 

no qual o homem pode apreender e conhecer um Direito justo e melhor e, através de um 

legislador iluminado, representante da vontade do povo, construir um sistema claro e 

completo de direito. 

                                                        
4 COSTA, Mário Júlio de Almeida. História do Direito Português. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 

460-461. 
5 CARBASSE, Jean-Marie. Manuel d’introduction historique au droit.  4. ed. Paris: PUF, 2011, p. 244. 
6 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno.  4. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2010, 

p. 366-367. 
7 JUSTO, A. Santos. Nótulas de história do pensamento jurídico: história do direito. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2005, p. 48. 
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 Isso liga-se à ideia de Direito enquanto conhecimento humanamente apreensível 

e cientificamente analisável. A manifestação do divino é sempre revelação ou 

iluminação. O direito fruto da razão é criação humana. Se ele é correto e há uma rectia 

ratio, isso não ocorre porque Deus quis assim, mas pelo intelecto humano ter sido capaz 

de compreender e identificar corretamente esse conhecimento. 

Na verdade, o movimento de codificação na Europa ocorreu sob as bases 

romanas que sobreviveram (jus commune) e sobre o direito costumeiro, que foi reduzido 

ao escrito. Assim, a codificação e a criação de um direito propriamente Estatal, deu-se a 

partir de uma apropriação de um acervo existente somado a um esforço criativo e de 

afirmação do poder político, o objetivo era a criação de um Estado centralizado e de uma 

lei única para um determinado território8. 

O positivismo legalista continua, apesar da evolução científica e diversas 

críticas9, ainda hoje como noção forte e subjacente para o raciocínio jurídico atual, 

principalmente pela necessidade – sempre presente – de afirmação do direito como 

criação estatal. 

É natural, nesse contexto, que um contencioso privado, capaz de decidir os 

conflitos de modo vinculante, fosse visto, no mínimo, com alguma desconfiança. Os 

juízes teriam a função pública e suprema de julgar, representariam uma potestade estatal 

soberana10.  

Sociologicamente, o fenômeno de pretensão de apropriação estatal pela 

resolução de disputas é tipicamente moderno e vinculado ao sentido de modernidade 

ocidental11. Em outras sociedades ou momentos históricos, a resolução de disputas era 

uma atribuição de cunho religioso ou social (mas, não estatal). Mesmo no ocidente, a 

afirmação do Poder Judiciário estatal, representado pela figura do soberano, deu-se em 

um longo esforço contra a jurisdição eclesiástica e contra as jurisdições dos senhores 

feudais. Inicialmente justificando-se o poder do Soberano como uma ordem natural e 

decorrente da vontade divina (caráter sacramental) e, posteriormente, sob outros 

fundamentos, como a democracia ou a vontade geral. A expansão da jurisdição estatal 

                                                        
8 CARBASSE, Jean-Marie. Manuel d’introduction historique au droit. 4. ed. Paris: PUF, 2011, p. 224.  
9 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 4. Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2003, 518-519. 
10 Não se pode deixar de observar, entretanto, que no contexto da Revolução Francesa a arbitragem teve 

um papel importante. Vide: ALPA, Guido. La circulation des modèles de résolution extrajudiciaire des 

conflits. In: Revue internationale de droit comparé. In: Revue Internationale de Droit Comparé. Paris: 

Société de Législation Comparé, 1993, v. 45, n. 4. 
11 A ciência processual já nasceu comprometida com os ideais modernos, que adota como pressupostos. 

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, p. 148. 
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foi feita às custas da restrição de outras ordens jurídicas e de outros centros decisórios de 

disputas. 

Entretanto, a modernidade tardia, às vezes chamada de pós-modernidade, ou na 

expressão de Bauman, modernidade líquida12 representa uma desconstrução do modelo 

de certeza construído na modernidade clássica. O sentido de solidez e a noção de razão e 

permanência pretendidos são substituídos pela compreensão de uma realidade 

contingente e plural. A noção de pós-modernidade não tem propriamente um sentido 

cronológico, mas representa a identificação de que os esforços da modernidade não são 

passíveis de serem alcançados13. 

 O aumento das trocas humanas decorrente da globalização, o surgimento da 

internet, a comunicação instantânea, a facilidade para viajar e a circulação de pessoas, 

bens e serviços em escala mundial, levaram ao redimensionamento do papel do Estado 

e, para muitos, a emergência de uma ordem globalizada. 

 Isso significa, também, uma demanda por novos serviços de resolução de 

disputas. A flexibilidade própria da pós-modernidade abriu espaço para o surgimento e a 

aplicação de novas técnicas e meios. Há uma privatização da resolução de disputas. 

Privatização aqui não tem o sentido de contraposição propriamente ao Estado. Na 

verdade, o Estado mantém um papel fundamental. Mas, abriu-se (ou reencontrou-se) um 

espaço para uma série de técnicas e meios para resolver conflitos para além da figura do 

juiz moderno. 

 O ideal de solidez, clareza e certeza da lei, próprios da modernidade, são 

substituídos pela busca por novos espaços decisórios e normativos, a desformalização e 

a ausência de paradigmas fixos ou duradouros, o foco está na satisfação de interesses das 

partes e na brevidade temporal para o encontro de soluções. 

 Isso não significa que o Estado está necessariamente perdendo sua importância. 

Na verdade, o próprio Estado procura responder às demandas sociais que surgem na 

modernidade tardia, inclusive apropriando-se de um discurso, de métodos e técnicas 

relativos à resolução de disputas que antes não utilizava. 

 É interessante notar uma modificação semântica e discursiva na designação dos 

meios de resolução de disputas, outros que não o processo judicial. Falava-se 

tradicionalmente em ADR, sigla em inglês, com o significado de Meios Alternativos de 

Resolução de Disputas. Entretanto, discursivamente, passou-se a falar em ADR, 

                                                        
12 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 15-18. 
13 BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1997, 14-16 
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significando Meios Adequados de Resolução de Disputas. O sentido de que existe o 

meio de se resolver disputas e suas alternativas é substituído pela noção de que há vários 

meios, cada um mais apropriado para determinada situação. 

 Esse impulso decorreu da constatação da limitação da justiça estatal em várias 

frontes, não apenas o reiterado discurso de morosidade do Poder Judiciário, mas, 

igualmente, a impossibilidade de tratamento efetivo dos interesses das partes (campo dos 

mecanismos consensuais de resolução de disputas) e a necessidade de se respeitar um 

contencioso privado e internacionalizado, moldado pelas necessidades das partes e 

contratualmente estabelecido. 

 A alteração e crítica do modelo da modernidade não dizem respeito, 

evidentemente, apenas ao desenvolvimento dos meios alternativos de resolução de 

disputas. A própria alteração da (pretensa) ciência jurídica com a (re)descoberta da 

imprecisão linguística dos enunciados normativos, a distinção entre texto e norma, a 

afirmação de princípios e direitos fundamentais e de textos com conteúdo jurídico, 

propositalmente, indeterminados aprioristicamente são sintomáticos da modernidade 

tardia. Além disso, a percepção da influência semântica, semiótica e pragmática do 

Direito sobre a sociedade geraram a percepção de que o programa cientificista e de 

objetivação da realidade social representam, efetivamente, apenas um programa 

inalcançado e inalcançável. 

 Para tratar da relação entre a arbitragem e o Poder Judiciário, nesse contexto de 

alteração paradigmática das certezas, é importante observar, ainda que brevemente, os 

movimentos de reforma e de modificação do sistema de Justiça. Embora o maior 

enfoque dos autores de arbitragem (particularmente de arbitragem internacional) recaia 

sobre a independência dessa. Nota-se uma preocupação e uma reforma do sistema civil 

de justiça para acomodar os mecanismos adequados de resolução de disputas, inclusive a 

arbitragem. 

 Há uma passagem, no que concerne à postura do Estado, de desconfiança para 

com a arbitragem, e com os demais mecanismos de ADR, para apoio e inclusão, com 

uma ampliação de horizontes. Isso não ocorre, evidentemente, de modo igual ou 

concomitante em todo o mundo. Apenas para ficar no caso brasileiro, a discussão sobre 

a construção de um sistema de Justiça, em sentido amplo, que integre diversos 

mecanismos começou a se desenvolver várias décadas depois do início das discussões na 

Europa e nos Estados Unidos. A própria arbitragem no Brasil era pouco utilizada, senão 



11 

praticamente desconhecida, até a edição da Lei de Arbitragem em 1996 e a ratificação 

da Convenção de Nova Iorque em 2002.  

 A preocupação em afirmar a independência da arbitragem (quiçá, para alguns, 

com uma ordem arbitral não-estatal – vide o capítulo 2.4.1.) é acompanhada por um 

movimento de abertura dos tribunais aos meios adequados de resolução de disputas e de 

reforma da legislação de diversos países sobre o assunto. 

Nas últimas décadas do século XX, começou um movimento de crítica ao 

modelo de justiça civil instaurado, muito focado na figura do juiz e informado por um 

processo formal e rígido para a resolução dos conflitos. Além disso, deu-se a 

constatação de que o processo estatal mostra-se mais adequado para o julgamento de 

demandas nas quais as partes e, de maneira mais abrangente, as relações jurídicas 

fossem “domésticas”. Por outro lado, constatou-se que nem todos os conflitos eram 

adequadamente resolvidos através da atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário 

julga casos, mas nem sempre consegue resolver conflitos. 

O resultado prático dessa constatação, feita pela Academia e pelos operadores do 

Direito e movimento, foi uma série de reformas nos sistemas de justiça civil de diversos 

países para difundir e incorporar mecanismos de ADR ao processo judicial 14 . Em 

paralelo a isso, observa-se uma preocupação na modernização das legislações nacionais 

sobre arbitragem, tanto em centros tradicionais, como em novas fronteiras (periferia).  

Fatores culturais e ideológicos associados a um esforço de reforma legislativa 

(que acabou tendo amplitude globalizada) impulsionaram a modificação do modelo 

clássico de justiça civil, com a adoção de uma política de estímulo aos meios 

alternativos15.Apenas a título de exemplo: em 1996 a Inglaterra, em 1998 a Alemanha e 

em 2003 a Espanha que editaram suas respectivas novas leis de arbitragem. O mesmo 

fez Portugal em 2011, mesmo ano em que a França introduziu importantes alterações no 

seu Código de Processo Civil, no capítulo concernente à arbitragem. O Brasil adotou 

uma nova legislação de arbitragem em 1996, tendo aderido apenas no início dos anos 

2000 à Convenção de Nova Iorque e teve no Congresso Nacional propostas de alteração 

dessa lei e da criação de um marco legal para a mediação. Todas essas alterações têm em 

comum a preocupação em assegurar e fomentar o desenvolvimento da arbitragem e 

alinhar uma espécie de consenso internacional em torno do tema. 

                                                        
14 Para uma contundente crítica de como foram conduzidas as reformas na Inglaterra com a introdução e 

expansão dos mecanismos de ADR com o Novo Código de Processo Civil de 1999, vide: GENN, Hazel, 

Judging civil justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
15 TARUFFO, Michelle. Páginas sobre Justicia Civil. Madri: Marcial Pons, 2009, p. 114-116. 
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É possível traçar o início do impulso da preocupação com a inadequação do 

processo judicial para a solução de controvérsias, a partir do descontentamento com o 

processo judicial e, também, com o próprio modelo adjudicatório de resolução de 

disputas 16 , também pela desconstrução da certeza, cientificidade e racionalidade 

propalada na modernidade. No discurso de construção dessas mudanças, a arbitragem, 

embora considerada meio alternativo (ou, agora, adequado), acaba se afastando da 

mediação e demais meios de ADR.  

O impulso modernizador e de privilégio da liberdade das partes, certamente 

abrange a expansão da arbitragem, mas o discurso de resolução consensual, justiça 

restaurativa e transformativa é próprio da afirmação da mediação e dos demais meios 

consensuais17 em face dos meios adjudicatórios, aí incluída a arbitragem.. 

O aprofundamento dessas mudanças na concepção construída sobre a resolução 

de disputas deu-se em uma discussão internacionalizada, seja através de fóruns 

propriamente internacionais, seja pela fertilização cruzada em nível internacional de 

técnicas e experiências que foram adotadas. Por isso também, representa uma superação 

do modelo estatista próprio da modernidade. É um fenômeno pós-moderno por ser 

flexível, mutável e, em grande medida, decorrente da atuação de atores privados e 

descentralizados. 

Na verdade, a complexidade de expectativas da modernidade tardia faz com que 

a própria sociedade passe a se enxergar como integrante de uma comunidade 

global(izada) e que supera os limites do Estado-Nação moderno. Há o sentimento de 

pertencimento e de reconhecimento às tendências supranacionais. Do ponto de vista 

discursivo, há um maior choque de culturas e de expectativas. Para operar nesse mundo 

globalizado, há a pressão pelo diálogo aberto, não apenas entre agentes estatais, mas 

entre entidades privadas que livremente atuam para além das fronteiras18. Daí, também, 

a pressão pelo desenvolvimento e pelo reconhecimento dos meios privados de resolução 

de disputas. 

Dois movimentos iniciados a partir da década de 1970 merecem particular 

destaque pela difusão e alcance de suas ideias. O primeiro é o movimento de acesso à 

justiça e o segundo o modelo de processo multiportas.  

                                                        
16 ROBERTS, Simon; PALMER, Michael. Dispute processes: ADR and the primary forms of decision-

making. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 45-46. 
17 Para a alteração paradigmática da relação do Direito com a mediação, vide: VASCONCELOS, Carlos 

Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 3. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 44 e ss.  
18 Sob uma perspectiva sistêmica, vide: NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins 

Fontes, 2012, passim. 



13 

A clássica obra de Mauro Cappelletti e Braynt Garth19 impulsionou a busca por 

reformas e alternativas no sistema de justiça civil. A proposta dos autores inclui a 

facilitação do acesso ao próprio Poder Judiciário, com a redução dos custos do processo 

e o auxílio jurídico aos necessitados, o adequado tratamento dos direitos difusos e 

coletivos e, em uma terceira onda, a expansão dos mecanismos alternativos de resolução 

de disputas.  

A terceira onda de acesso à justiça cuidaria da superação de um obstáculo 

processual, decorrente da impossibilidade de certos tipos de conflitos serem 

adequadamente tratados através do processo adjudicatório estatal20. Daí a necessidade de 

serem aplicados outros métodos e técnicas para o tratamento desses conflitos, 

propiciando uma justiça coexistencial e menos focada na litigiosidade.  

Para Mauro Cappelletti, a implementação e apoio aos mecanismos alternativos 

de resolução de disputas se enquadraria no contexto de superação do Estado de Direito 

para a Construção do Estado Social e Democrático de Direito21. 

Frank Sander, ao propor o modelo do processo civil multiportas, em seu famoso 

discurso na Pound Conference de 1976 22 , é apontado como o impulsionador do 

movimento em prol dos Meios Alternativos de Resolução de Disputas23. 

Sander propôs a criação de um fórum multiportas, no qual, ao chegar com um 

conflito, o cidadão seria encaminhado para a porta ou para o mecanismo mais adequado 

para o tratamento de seu caso. Logo, a imagem de um átrio de fórum com uma porta na 

qual houvesse serviços de mediação, outra com o juiz para julgar, e em outra, a 

possibilidade de arbitragem, por exemplo. 

A partir dessas ideias, foram tomadas várias iniciativas reformatórias no Poder 

Judiciário americano, com diversos Estados passando a prestar serviços de ADR ligado 

às atividades forenses (“court-annexed ADR”).  

                                                        
19 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça.  Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 

1988. 
20 “By 'procedural obstacle' I mean the fact that, in certain areas or kinds of controversies, the normal 

solution - the traditional contentious litigation in court - might not be the best possible way to provide 

effective vindication of rights. Here the search must be for real (stricto sensu) alternatives to the ordinary 

courts and the usual litigation procedures.” CAPPELLETTI, Mauro.  Alternative Dispute Resolution 

Processes within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement. In: The Modern Law 

Review. Londres: Blackwell, 1993, n. 56, v. 282, p. 287. 
21 CAPPELLETTI, Mauro. Alternative Dispute Resolution Processes within the framework of the world-

wide access-to-justice movement. In: The Modern Law Review. v. 56. Londres: Modern Law Review, 

1993, p. 295. 
22 SANDER, Frank. Varieties of dispute processing. In: LEVIN, A. Leo; WHEELER, Russell R.. The 

pound conference: perspectives on justice in the future. Saint Paul: West Publishing Co., 1979. 
23 MOFFIT, Michel L. Before the Big Bang: The Making of an ADR Pioneer. In: Negotiation Journal. 

Cambridge: Harvard University, out. 2006. 
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Tratou-se de uma reforma impactante do sistema americano de justiça, embora 

não tenha sido um movimento isento de críticas, sendo possível identificar diversas 

vozes que resistiram à ideia24-25. 

Apesar das críticas, o movimento de difusão dos mecanismos alternativos de 

resolução de disputas continuou não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa 

e ao redor do mundo.  

A mudança de concepção proposta pelas tendências reformatórias do sistema 

civil de justiça passou por um redimensionamento do processo e do próprio papel do 

fórum e do juiz. Ao invés de se criar um modelo preocupado exclusivamente com a 

aplicação da lei pelo juiz, com o julgamento de conflitos, criou-se um modelo no qual as 

partes detêm uma maior autonomia na escolha do meio pelo qual querem resolver o seu 

conflito. Resolver conflitos assume um significado amplo e rico do que o de julgar. 

Trata-se de uma mudança paradigmática. Redimensiona-se o papel do processo 

e do Poder Judiciário.  

O Poder Judiciário passará o oferecer “serviços” que não lhe seriam próprios, 

em uma concepção moderna. Mais do que um local onde se julgam casos, será papel do 

Poder Judiciário oferecer uma série de meios e técnicas para o tratamento adequado de 

conflitos. Cada caso, com sua peculiaridade, seria encaminhado para a técnica mais 

adequada. Sem dúvida, há a percepção de que a mera aplicação da lei não produz o 

resultado desejado.  

O que é, novo nesse fenômeno, é o impulso decisivo para a implementação 

dessas técnicas como parte de uma política pública para o tratamento de conflitos. 

Colocar os meios adequados de resolução de disputas como integrante de um sistema de 

justiça civil amplo denota a preocupação em efetivamente resolver os conflitos. 

Apenas recentemente é que passou-se a decisivamente incentivar os meios 

consensuais de resolução de disputas, com a identificação de que são meios mais 

adequados em muitos casos. O ponto central está em se passar de meios alternativos 

para um conjunto de meios possíveis em igualdade de importância. Isso impacta 

diretamente o tratamento legislativo e judiciário a ser dado à arbitragem. 

                                                        
24 Owen Fiss foi um dos primeiros e principais críticos às reformas empreendidas no Sistema de Justiça 

Civil Norte-Americano. Vide: FISS, Owen. Against settlement. In: Yale Law Journal. New Haven: Yale 

University, 1984, v. 93. 
25 Para uma discussão subsequente das ideias de Owen Fiss vide: MACTHENIA, Andrew; SHAFFER, 

Thomas. For reconciliation. In: Yale Law Journal. New Haven: Yale University, 1985, v. 94. FISS, 

Owen. Out of Eden. In: Yale Law Journal. New Haven: Yale University,1985, v. 94. 
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Esse desenvolvimento foi tão grande que hoje se fala no surgimento de um 

novo ramo do Direito: o Direito dos Meios Alternativos de Resolução de Disputas26. 

O caminho construído de alternatividade para integração e adequação é 

fundamental para compreender o objeto específico desta dissertação. A definição e o 

controle da competência do árbitro têm de ser entendidos num contexto de 

redimensionamento do papel do Poder Judiciário e dos meios de resolução de disputas. 

Há uma tensão entre independência e liberdade e a necessidade de controle Estatal. Não 

é mais possível ver juiz e árbitro como antagonistas; o processo de abertura para os 

meios adequados de resolução de disputas é irreversível. Se o juiz não deixa de ser um 

agente importante na resolução de disputas (e não poderia mesmo deixar de ser), agora 

tem que reconhecer e aceitar o papel e importância de outros atores. 

Em muitas situações, na verdade, há um entrelaçamento entre meios de resolução 

de disputas. Se na pós-modernidade desponta a necessidade de um modelo de justiça 

mais próximo e abrangente, com uma maior flexibilidade de meios, isso em nada 

diminui a importância do Poder Judiciário. O Estado reconhece, incentiva e, às vezes, 

incorpora os meios alternativos de resolução de disputas ao processo judicial, coopera 

com mecanismos externos à sua estrutura, como as câmaras arbitrais, para possibilitar a 

construção de um sistema de justiça mais completo e adequado. 

Observa-se um redimensionamento do próprio Poder Judiciário, mais do que um 

local de aplicação da lei, como propalado pelo ideal normativista moderno, que deve ser 

um local de resolução de conflitos27. Isso implica um novo desenho do próprio papel do 

juiz que passa a desenvolver funções que antes lhe eram estranhas. O juiz não é apenas o 

julgador, mas também um facilitador do diálogo entre as partes. 

 Para a arbitragem, o juiz precisa ser um interventor apenas nos momentos 

estritamente autorizados pela lei e um apoiador para as limitações do árbitro. Dentro de 

uma nova concepção do sistema de justiça civil, é preciso respeitar e valorizar a opção 

pela arbitragem e a liberdade das partes. 

 

                                                        
26 Especificamente sobre os meios consensuais: TRICOIT, Jean-Philippe. Chronique de droit des modes 

amiables de règlement des conflits. In: Revue de l’Arbitrage. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 

2013, v. 2013, n. 1, p. 240 e ss. 
27 PINHO, Humberto Dalla Bernardino; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. O Papel da Mediação no 

Século de Vocação da Jurisdição e no (Re)dimensionamento da Democratização do Processo Civil. In: 

SPENGLER, Fabiana Marion; PINHO, Humberto Dalla Bernardino (org.). Acesso à justiça, jurisdição 

(in)eficaz e mediação: a delimitação e a busca de outras estratégias na resolução de conflitos. 
Curitiba: Multideia, 2013, p. 159-161.   
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1.2. O processo multiportas e a arbitragem como mecanismo alternativo e porta 

adequada 

 

 Os movimentos em prol do desenvolvimento dos ADR têm duas manifestações 

relativamente diferentes. A primeira manifestação é a valorização dos mecanismos 

consensuais de resolução de disputa, com o emprego de técnicas tendentes à composição 

amigável e transação entre as partes. O foco passa a ser na solução consensual do litígio 

em oposição à uma decisão adjudicatória. A segunda manifestação é a consolidação de 

um outro mecanismo adjudicatório de resolução de disputas, a arbitragem. 

 A arbitragem, de todos os meios ditos alternativos, é o que mais se aproxima do 

funcionamento do Poder Judiciário28. Ela atua de uma maneira ritualizada e tendente à 

prolação de uma sentença final e vinculante. Em certa medida, a arbitragem compete 

com o próprio Poder Judiciário. Isso ao ponto de alguns autores preferirem tratar como 

mecanismos alternativos de resolução de disputa apenas os meios consensuais, pondo a 

ênfase não na estatalidade da técnica, mas no fato de se tratar ou não de um meio 

adjudicatório. 

Enquanto os mecanismos consensuais buscam proporcionar alternativas 

construtivas ao modelo adjudicatório moldado na modernidade, em alguma medida, 

procurando uma aproximação com o Poder Judiciário (não como referência de atuação, 

mas como locus de reconhecimento), a arbitragem sempre buscou afirmar sua 

independência e construir parâmetros limitadores de intervenção do Poder Judiciário. 

A arbitragem, por ser adjudicatória, atua de maneira parecida ao processo 

judicial, mas não é processo judicial; há diferenças importantes. 

A constatação de que conflitos diferentes podem ser melhor resolvidos por 

mecanismos diferentes (fundamento do modelo de justiça multiportas), apesar de 

singela, é marcante. É justamente a verdade dessa constatação que impulsiona o 

desenvolvimento da arbitragem. 

René David, em um texto clássico, afirmou que a arbitragem não é um fenômeno 

estritamente jurídico, escapando ao controle e fronteiras do Estado29. A arbitragem, 

independente da natureza jurídica que se pretenda lhe atribuir, parte de um contrato e é 

                                                        
28 Ao ponto de se dizer que ela é uma espécie de processo civil privado. Cf. BLAKE, Susan; BROWNE, 

Julie; SIME, Stuart. A practical approach to alternative dispute resolution. 2. ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2011, p. 394. 
29 RENÉ, David. Arbitrage et droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Paris: Centre 

Français de Droit Comparé,1959, v. 11, n. 1, p. 12 -16. 
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pensada e moldada por razões de cunho comercial (assim como o preço, forma de 

pagamento...). Ela é contratada com o propósito específico de se optar por não recorrer 

ao Judiciário30. 

A arbitragem decorre de um contrato, mas se desenvolve em um processo. Por 

isso ela surgiu historicamente dentro do círculo dos comerciantes, como uma técnica 

para tratar adequadamente dos conflitos comerciais e conflitos entre membros de uma 

classe. As relações comerciais, ainda hoje, são o grande centro de desenvolvimento e de 

impulso da arbitragem.  

O instituto não é novo, sendo conhecido há muito tempo31, mas a globalização e 

a acentuação das trocas comerciais, como ocorreu a partir da segunda metade do século 

XX, estimularam decisivamente o uso da arbitragem. 

Existem muitas vantagens na utilização do instituto, tais como a possibilidade de 

escolha da lei aplicável, de sigilo quanto ao julgamento; de escolha de um terceiro 

verdadeiramente imparcial e de um local de desenvolvimento do processo neutro, além 

da escolha da língua aplicável ao processo. 

Por isso, é que a arbitragem vem despontando como importante ferramenta de 

incremento do comércio internacional. Há, no contexto de um contrato internacional, 

uma inegável desvantagem comparativa para quem necessita litigar no país da outra 

parte. A arbitragem permite um foro neutro, particularmente através de tribunais 

arbitrais permanentes, como a Câmara de Comércio Internacional – CCI, em Paris, ou a 

American Arbitration Association – AAA, em Nova Iorque, que com uma atuação 

reiterada passam uma sensação de serem foros seguros para o contencioso privado 

internacional. 

O próprio incremento comercial e a necessidade de se estabelecerem regras 

adequadas a um contexto verdadeiramente internacional, levou paralelamente, a um 

esforço de uniformização de termos de procedimentos, como ocorre com os 

INCOTERMS e com os esforços da UNIDROIT.  

Por conta de sua segurança e agilidade, a arbitragem floresce no ambiente 

comercial, sendo em determinadas situações um fator determinante para a negociação 

ou, em outros casos, uma verdadeira exigência de mercado. Por isso, o Estado não pode 

                                                        
30 LEW, Julian D. M.. Achieving the Dream: Autonomous Arbitration. In: Arbitration International. 

Haia: Kluwer, 2006, v. 22 n. 2, p. 179. 
31 Para uma evolução da arbitragem vide: CARABIBER, Charles. L’évolution de l’arbitragem commercial 

international. In: Recueil des cours - Académie de Droit International de La Haye. Haia: Academia de 

Direito Internacional de Haia, 1960. 
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desconhecer sua existência e atuação. Pelo contrário, deve apoiá-la, justamente para 

permitir uma melhor inserção de suas empresas no mercado globalizado. 

Além disso, a inserção de uma cláusula compromissória arbitral em um contrato 

é um elemento de custo e de equilíbrio financeiro do acordo, na medida em que a 

possibilidade de escolha do mecanismo de tratamento de uma eventual e futura 

controvérsia significa a possibilidade de se evitar qualquer dificuldade de ver satisfeito 

determinado crédito. Não é possível ignorar tal situação sem criar um desequilíbrio no 

arranjo contratual. 

O impulso da arbitragem é determinado pela vontade das partes, pela análise das 

suas vantagens e adequação. A escolha da arbitragem implica um desejo das partes de 

não se submeterem ao Poder Judiciário. As partes escolhem a arbitragem por desejarem 

um processo mais flexível e adequado ao seu caso concreto, conduzido por árbitros de 

sua confiança, em um ambiente menos formal e mais direcionando para as 

peculiaridades do caso. 

A arbitragem tem uma origem contratual, mas se desenvolve num processo 

jurisdicional. A arbitragem procura se afirmar como uma alternativa adjudicatória ao 

Poder Judiciário. O árbitro é juiz de fato e de direito do caso que lhe for submetido. 

Como juiz que é, prolata uma sentença final, definitiva e vinculante para as partes. A 

atividade do árbitro equivale à do juiz. O árbitro tem o poder de conduzir o processo 

arbitral e o dever de prolatar uma decisão útil e exequível para as partes. 

É justamente para poder desenvolver adequadamente o seu mister e pelo caráter 

jurisdicional de sua atividade que o árbitro precisa de independência. Independência 

para a arbitragem tem dois sentidos distintos: é possível falar em independência interna 

e independência externa do árbitro.  

A independência interna significa que o árbitro deve agir e julgar segundo a sua 

consciência, resolvendo a disputa sem sofrer qualquer tipo de pressão das partes. A 

independência interna diz respeito à postura do árbitro ao conduzir e julgar o processo.  

A independência externa significa que o árbitro deve dispor de poderes para 

conduzir o processo arbitral independentemente de intervenção do Poder Judiciário. O 

árbitro não possui, segundo lição disseminada na doutrina, poderes de império, mas a 

sua atividade jurisdicional requer um grau de independência na sua atuação. O receptum, 

a aceitação do encargo de julgar, impõe ao árbitro o ônus de conduzir o processo arbitral 

adequadamente. A independência do árbitro em relação ao Poder Judiciário é um fator 

essencial para o bom desenvolvimento da arbitragem. 
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A independência externa é complementada por uma gama de poderes destinados 

à garantia do funcionamento do processo arbitral. Um dos pontos fundamentais para 

garantir esse funcionamento é a possibilidade de o árbitro decidir sobre sua própria 

competência. Como uma regra, o árbitro não está adstrito à decisão judicial sobre sua 

competência, exceto se esta decisão acarretar a inutilidade da sentença arbitral. Não faz 

sentido exigir que o árbitro conduza um processo arbitral que resultará numa sentença 

inexequível. Todavia, o árbitro, particularmente em uma arbitragem internacional, não 

está adstrito a uma intervenção prematura do Poder Judiciário.  

A arbitragem só pode atingir o seu fim institucional respeitando a vontade das 

partes, se não houver uma interferência destrutiva do Poder Judiciário. A judicialização 

prematura de questões submetidas à arbitragem é uma técnica, muitas vezes, utilizada 

para sabotar a arbitragem. Alguns autores falam em técnicas de guerrilha que objetivam 

minar o bom andamento do processo e frustrar a administração da justiça. A construção 

de um sistema arbitral e de justiça civil adequado passa pelo respeito ao contrato e à 

boa-fé processual, privilegiando a arbitragem e impõe-se no contexto da modernidade 

tardia. 

 

 

1.3. O paradoxo da arbitragem. Por quais motivos a arbitragem necessita do Poder 

Judiciário? 

 

A arbitragem só funciona bem se não sofrer interferências do Poder Judiciário, 

entretanto, paradoxalmente, ela precisa do Poder Judiciário para funcionar bem. 

A arbitragem é, como dito, de alguma maneira, diferente dos demais meios 

alternativos de resolução de controvérsias. Ela é um mecanismo de heterocomposição 

privado32. Um terceiro,  o árbitro, julgará o caso e sua decisão será final e vinculante 

para as partes, que voluntariamente, através de um contrato, se submetem a essa decisão. 

O sentimento, por vezes, de antagonismo entre o Poder Judiciário e a arbitragem 

decorre de uma certa sobreposição de papéis, já que ambos são mecanismos de 

heterocomposição de conflitos.  

Na América Latina, tradicionalmente a arbitragem sempre foi tratada com 

desconfiança33. Essa situação veio a modificar-se principalmente pela necessidade de 

inserção dos países latino-americanos no mercado global, a mudança paradigmática 

                                                        
32 Aqui não estamos, evidentemente, tratando da arbitragem de Direito Internacional Público. 
33 BROWN, Henry; MARRIOTT, Arthur. ADR: principles and practice. Londres: Sweet & Maxwell, 

2011, p. 111. 
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observada, nos últimos anos, no continente das relações sociais e os sucessivos 

movimentos de difusão dos ADR e de reforma do sistema de justiça civil. Essa mudança 

fez-se notar particularmente no Brasil, que despontou como protagonista no cenário 

internacional no início do século XXI, conjuntamente com a Rússia, a Índia e a China, 

recebendo mais investimentos estrangeiros34. 

A difusão e o aumento da utilização da arbitragem, por conseguinte, fazem com 

que surjam mais situações nas quais se faz necessária a interação entre o Poder 

Judiciário e a arbitragem. Na verdade, um dos principais indicadores sobre a eficiência e 

a “qualidade” da legislação sobre arbitragem de um determinado país é justamente a 

análise das decisões judiciais sobre o tema35. 

O próprio fato de se escolher um sistema privado de justiça traz importantes 

questões ligadas à ordem pública, o que faz com que o Estado tenha interesse em manter 

algum grau de controle e ingerência sobre a arbitragem. Há uma oscilação nessa relação 

entre árbitros e juízes entre uma parceria e uma coabitação forçada36. 

O processo arbitral, na maioria das vezes, prescinde completamente de qualquer 

intervenção do Poder Judiciário para se desenvolver corretamente. Como a cláusula 

compromissória é vinculante, uma vez pactuada, as partes efetivamente terão de se 

submeter à arbitragem, sendo desnecessário firmar um compromisso arbitral. Caso uma 

das partes se recuse a comparecer ao processo arbitral, sofrerá efeitos semelhantes aos 

da revelia do processo civil 37 . Assim, salvo nas hipóteses de uma cláusula 

compromissória patológica ou de uma arbitragem ad hoc sem regras de escolha dos 

árbitros, não é preciso qualquer intervenção do Poder Judiciário para instalação e 

desenvolvimento do processo arbitral. 

Os regulamentos das principais instituições que administram processos arbitrais 

possuem regras definidoras dos mecanismos para escolha dos árbitros e para o 

gerenciamento do processo de instalação do tribunal arbitral.  

O árbitro tem o poder de julgar o caso que lhe é submetido. Sua decisão se 

equipara, para todos os fins, à sentença judicial (art. 31 da Lei de Arbitragem) e constitui 

                                                        
34 BROWN, Henry; MARRIOTT, Arthur. ADR: principles and practice. Londres: Sweet & Maxwell, 

2011, p. 113. 
35 No Brasil, um importante mapeamento foi feito através de pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio 

Vargas em parceria com o Comitê Brasileiro de Arbitragem. Informações sobre a pesquisa podem ser 

acessadas em <http://cbar.org.br/site/pesquisa-fgv-cbar>. 
36  BLACKABY, Nigel et al.. Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford 

University Press, 2009, p. 438-439. 
37 MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 

2008, p. 246. 
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título executivo judicial. O árbitro, entretanto, não possui poderes de imperium, não 

podendo praticar atos constritivos ou executórios, e, como sua atuação decorre do 

contrato celebrado entre as partes, não pode forçar terceiros a participar do processo 

arbitral. 

Há diversas situações em que será imprescindível a cooperação do juiz estatal 

para o suporte ao processo arbitral. Essa cooperação poderá, conforme o caso, ocorrer 

nas fases: pré, para, ou pós-arbitral.  

Em alguns momentos, o Poder Judiciário será chamado para exercer uma função 

de apoio ao processo arbitral. Em outros, ele terá um papel de controle sobre a 

arbitragem38. Há importantes razões de ordem pública que determinam a intervenção do 

Poder Judiciário, seja para praticar atos de imperium, apoiando o processo arbitral, seja 

para controlar o devido processo arbitral, em sentido amplo. 

É preciso, contudo, estabelecer limites à essa intervenção do poder judiciário. 

Uma atuação exacerbada acabaria por ter um papel destrutivo sobre o processo arbitral. 

Há um delicado ponto de equilíbrio a ser encontrado. 

Há uma série de institutos que procuram delimitar esse contato, como a regra da 

competência-competência (art. 8, parágrafo único, da Lei de Arbitragem), que estabelece 

que o árbitro é juiz de sua própria competência, ou o efeito negativo da convenção de 

arbitragem que impede o julgamento de litígio abrangido por convenção de arbitragem e 

impõe que o juiz extinga o processo sem resolução de mérito (art. 267, VII, CPC-1973) 

ou a autonomia da cláusula compromissória em relação ao contrato na qual está inserida 

(art. 8, caput, da Lei de Arbitragem). 

 A Lei Modelo da UNCITRAL (art. 5) propõe que o Poder Judiciário só possa 

intervir na arbitragem nas hipóteses expressamente autorizadas na própria lei, o que 

revela uma preocupação em limitar ao máximo essa intervenção. Entretanto, a Lei 

Modelo não exclui, nem procura excluir, o papel do Poder Judiciário em exercer 

algumas atividades de apoio e controle. Dos 36 artigos contidos na Lei Modelo da 

UNCITRAL, não menos que 10 tratam, de alguma maneira, dessa relação entre 

arbitragem e Judiciário39.  

                                                        
38 Vide art. 6 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional. 
39  BLACKABY, Nigel et al.. Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford 

University Press, 2009, p. 440. 
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A arbitragem deve, para funcionar adequadamente, sofrer o mínimo de 

intervenção do Poder Judiciário, mas há situações em que o apoio e o controle desse são 

importantes ou mesmo indispensáveis. 

Esse é o paradoxo da arbitragem40. Para poder ser um mecanismo atraente e 

eficiente de resolução e disputas, ela precisa depender o mínimo possível do Judiciário, 

sob pena de se criar um anômalo processo misto, mas há situações em que a participação 

do Estado, através do Poder Judiciário, é indispensável. Ela depende, em certo grau, 

justamente de quem ela pretende se libertar e ser uma alternativa. Há uma linha tênue 

entre uma atuação de apoio e cooperação e uma interferência destrutiva41  do Poder 

Judiciário para com a arbitragem.  

Dentro da noção de um sistema de justiça, em sua acepção ampla, pública e 

privada, a arbitragem aparece em complementariedade ao Poder Judiciário. O Estado 

regula e respeita o instituto, como decorrência da autonomia privada e da liberdade de 

contratar.  

 As críticas feitas por Bruno Oppettit, quanto ao surgimento de processos mistos, 

judiciais e arbitrais, de tantas medidas e interferências do Poder Judiciário, na 

arbitragem são plenamente válidas. O Poder Judiciário não pode adotar uma postura 

intervencionista ou, pior, desmotivadamente protecionista42.  

 A expressão abuso de processo judicial43 traduz bem a distorção causada pelo 

excessivo contencioso judicial ao redor da arbitragem, seja antes, durante ou depois do 

processo arbitral. A consequência é a perda de foco sobre o conflito e a disputa.  

 A judicialização prematura ou excessiva dos temas arbitrais é, potencialmente, 

um grande problema. Uma parte recalcitrante agindo de má-fé poderá utilizar uma ação 

judicial com o objetivo de retardar ou prejudicar o andamento do processo arbitral. Daí a 

necessidade do respeito pelos juízes das regras definidoras de competências e 

atribuições.  

                                                        
40 “The great paradox of arbitration is that it seeks cooperation of the very public authorities from which it 

wants to free itself.” PAULSSON, Jan. Arbitration in three dimensions. In: Biblioteca Jurídica Virtual 

del Instituto de Ivestigationes Jurídicas de la UNAM. Cidade do México: UNAM, p. 101. Disponível 

em: <http://biblio.juridicas.una m.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/1/dtr/dtr6.pdf>. Acesso em: 16 jun 

2013. 
41 MOSES, Margaret L.. The principles and practice of international commercial arbitration. Nova 

Iorque: Cambridge University Press, 2008, p. 85. 
42 OPPETTIT, Bruno. Teoría del Arbitraje. Bogotá: Legis, 2006, p. 66. 
43 OPPETTIT, Bruno. Teoría del Arbitraje. Bogotá: Legis, 2006, p. 49. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/1/dtr/dtr6.pdf
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É preciso reconhecer a complementariedade entre o sistema público e o privado 

de justiça; não há entre juiz e árbitro hierarquia, há divisão de competências e de 

momentos de atuação, há uma rede de comunicação e cooperação.  

O respeito às normas atributivas de competência é fundamental para o adequado 

funcionamento do sistema arbitral. Um juiz que atue desconsiderando a competência e 

as atribuições do árbitro, atua ilegalmente e viola o legítimo interesse e a autonomia das 

partes na definição do meio para a resolução de sua disputa. É preciso sempre a adoção 

de uma postura que valorize a boa-fé objetiva e um comportamento cooperativo e 

adequado das partes. É por isso que é absolutamente inadmissível que quem firmou um 

compromisso arbitral pretenda posteriormente frustrar o bom desenvolvimento da 

arbitragem. Trata-se de uma conduta contraditória e ilícita. 

 Nem mesmo o movimento autonomista da arbitragem, inclusive os que buscam a 

existência de uma ordem arbitral autônoma, olvida, haver sempre a necessidade de 

reconhecimento do Estado e diálogo para que a arbitragem possa adequadamente atingir 

os seus fins. O árbitro assume o encargo de julgar, com o correlato dever de proferir 

uma decisão útil e adequada, conduzindo o processo de modo devido, por isso não pode 

se furtar de, reconhecendo suas limitações, solicitar as providências e o apoio judicial 

que se façam necessário.  

 É no reconhecimento da complementariedade da justiça estatal e da arbitragem44 

que reside a correta compreensão do paradoxo desta ultima. A interferência estatal, se 

regrada, é salutar e constitui fator de segurança jurídica para as partes; se desregrada, 

implica na destruição do próprio modus operandi da arbitragem. 

 Na verdade, na tradição de cada país, há uma relação diferente do Poder 

Judiciário com a arbitragem. Mesmo que muitos países tenham adotado legislações 

baseadas, em algum grau, na lei modelo da UNCITRAL e exista uma profícua doutrina 

internacional sobre o tema, a harmonização não é tão profunda quanto poderia se pensar. 

Na Inglaterra, por exemplo, há uma tradição de maior supervisão da arbitragem 

pelo Poder Judiciário do que na França45 e, mesmo assim, Londres é um dos principais 

centros de arbitragem do mundo. 

 O ponto de equilíbrio – sempre a ser buscado nesta relação – parece estar na 

observação feita por Julian Lew de que os usuários da arbitragem precisam não apenas 

                                                        
44  OPPETTIT, Bruno. Teoría del Arbitraje. Bogotá: Legis, 2006, p. 67. 
45 LOWENFELD, Andreas F.. Lex Mercatoria: An Arbitrator's View. In: Arbitration International. 

Haia: Kluwer, 1990, v. 6. n. 2, p. 132-133. 
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do reconhecimento legal e jurídico dos Estados, mas também esperam que os tribunais 

nacionais não interfiram diretamente no processo arbitral, nem na opção das partes de 

submeterem seu litígio à arbitragem, nem adotem uma postura de revisar o mérito da 

sentença arbitral, como se o juiz intrinsicamente estivesse melhor preparado que o 

árbitro46.  

Traçar os contornos adequados para o equilíbrio necessário da relação entre 

árbitros e juízes é uma das tarefas mais difíceis, mas é indispensável para um bom 

desenvolvimento do sistema arbitral47. 

 A própria legitimação da arbitragem passa por esse equilíbrio. Escolher a 

arbitragem é, de certa maneira, sair do Direito formal do Estado, mas boa parte da 

legitimação do próprio processo arbitral e da arbitragem depende de sua participação48. 

 A presença do Poder Judiciário só é verdadeiramente paradoxal se for mal 

exercida, se for destrutiva da prática arbitral. A proposta de uma rede de cooperação 

aponta para um juiz apoiador e revisor, mas pressupõe, também, um respeito judicial 

pela prática do processo arbitral. 

Há, em nível internacional, uma cultura arbitral, decorrente da ampla utilização 

do instituto, e um certo grau de harmonização no seu tratamento legislativo: há uma 

expectativa de como o Poder Judiciário deve se comportar em relação à arbitragem. Essa 

expectativa é o que impulsiona a arbitragem como fator liberalizante para o comércio e, 

igualmente, como ferramenta de alocação de custos e riscos num contrato. 

O desenvolvimento dos institutos que compõem o direito da arbitragem é um 

fenômeno globalizado e moldado pela pluralidade de tradições jurídicas, interesses e 

expectativas em relação a ele.     

Essa tendência mundial de convergência e harmonização do tratamento jurídico 

da arbitragem traz  expectativas aos seus usuários de uma posição de respeito e de sua 

maior valorização. Mais que isso, o tratamento dado pelo Estado à arbitragem possui 

consequências de cunho metajurídico importantes. Como a escolha do meio de resolução 

                                                        
46 “Admittedly, international arbitration must coexist with national laws. It needs the recognition and 

support of national laws – the users of or parties in international arbitration expect that national laws will 

recognize and support the arbitration process. However, the users of international arbitration, and the 

system itself, expect that national courts will not interfere in the arbitration process, will not review the 

parties’ decision to submit their disputes to arbitration, and will not seek to review or know better than the 

arbitrators in any particular case.” LEW, Julian D. M.. Achieving the Dream: Autonomous Arbitration. In: 

Arbitration International. Haia: Kluwer, 2006, p. 180-181. 
47  GAILLARD, Emmanuel. Les manôeuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l'arbitrage 

commercial international. In: Revue de l’Arbitrage. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 1990, v. 1990. 

n. 4, p. 758-759.  
48 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 17. 
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de disputa é um elemento indispensável para a análise dos riscos e, por conseguinte, do 

custo de um contrato, uma boa legislação e jurisprudência sobre a arbitragem é um fator 

facilitador do comércio e do desenvolvimento econômico. 

Entretanto, uma boa arbitragem não compensa um Judiciário ruim. É preciso 

uma boa prestação jurisdicional para que um Estado seja atrativo enquanto sede para 

arbitragens49. Não é a ausência completa de controle Estatal o que as partes querem (o 

“caso belga50” parece bem demonstrar isso), mas um controle e apoio adequados.   

Uma arbitragem totalmente fechada ao controle judicial representaria uma 

indiferença do Estado pelo instituto. O que deve ser combatido é a intervenção ruim, mal 

embasada, em momento inadequado. A anulação de uma sentença arbitral, muitas vezes, 

é um fator de melhoria da própria prática arbitral, além de resguardar os interesses das 

partes51.  

Valores igualmente válidos precisam ser equilibrados nessa relação: é preciso 

harmonizar autonomia da vontade das partes e a autonomia arbitral com o devido 

processo legal e respeito à ordem pública em sentido amplo52. 

Persiste, ainda, um clima de desconfiança judicial sobre a atuação do árbitro, 

como se ele fosse um concorrente do juiz ou, por ser um agente privado, não fosse 

idôneo. José Carlos Fernandez Rozas enfoca que a superação dessa desconfiança passa, 

necessariamente, pela compreensão de que a arbitragem não é um concorrente do Poder 

Judiciário, mas representa apenas uma alternativa e complementação do sistema de 

justiça e arremata para afirmar ser preciso fixar que “a ideia de que a colaboração entre 

juízes e árbitros não tem outro objetivo a não ser o de melhorar a resolução de 

litígios...53.”  

                                                        
49  PAULSSON, Jan. Why Good Arbitration Cannot Compensate for Bad Courts. In: Journal of 

International Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 2013, v. 30, n. 4, p. 346. 
50  A lei de arbitragem belga de 1985 proibiu ações anulatórias de sentenças arbitrais proferidas na Bélgica 

sempre que as partes não fossem cidadãs belgas, companhias constituídas conforme as leis belgas ou 

pessoas ali residentes. O objetivo era atrair mais arbitragens internacionais, já que, supostamente a 

ausência de controle estatal seria de interesse dos usuários de arbitragens internacionais. O que se viu, 

entretanto, foi o contrário. Por isso, em 1998, a lei da Bélgica foi alterada para permitir a exclusão de ação 

anulatória apenas quando as partes tenham expressamente contratado nesse sentido. 
51  PAULSSON, Jan. Why Good Arbitration Cannot Compensate for Bad Courts. In: Journal of 

International Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 2013, v. 30, n. 4, p. 351. 
52 ROODT, Christa. Conflicts of procedure between courts and arbitral tribunals with particular reference 

to the right of access to court. In: African Journal of International and Comparative Law.  Edimburgo: 

Edinburgh University Press, set. 2011, v. 19. 
53 Tradução nossa: “l’idée selon laquelle la collaboration entre le juge et le arbitre n’a d’outre  but que 

d’améiliorer le règlement de litiges à caractèr patrimonial inhérent aux exigences du commerce 

international. ROZAS, José Carlos Fernandes. Le rôle des jurisdictions étatiques devant l’arbitragem 

commercial internacional. In: Recueil des cours - Académie de Droit International de La Haye. Haia: 

Academia de Direito Internacional de Haia, 2001, p. 60. 
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Há uma tendência de entrelaçamento dos mecanismos alternativos de resolução 

de disputas com o processo judicial. Esse fenômeno representa uma democratização do 

debate, flexibilização procedimental e do acesso à justiça. A arbitragem mantém uma 

aproximação com o Poder Judiciário e representa, para a maior parte de doutrina, uma 

expressão de verdadeira jurisdição. Jurisdição incompleta, por estar limitada por uma 

convenção privada, que se completa funcionalmente com a cooperação do Poder 

Judiciário. 

Há uma comunhão de objetivos, embora com uma diversidade de meios. Há uma 

diferença no modo de atuação, mas a atuação de ambas é convergente. Daí a noção de 

que a alternativa delineada na arbitragem é complementar e não excludente do papel do 

Estado, havendo objetivos partilhados de justiça a serem perseguidos54-55. 

A presença e a intervenção do Poder Judiciário são  fatores legitimadores do 

processo e da prática arbitral. São legitimadores, pois visam a assegurar interesses de 

ordem pública. Democraticamente  permite-se que as partes possam livremente optar por 

como dirimir os seus conflitos. Governos e Estados autoritários não permitem a 

liberdade própria da arbitragem, pretendem tudo controlar, assim como repudiam o 

sigilo e mesmo ambiguidade dessa técnica. O reconhecimento de que é possível que os 

cidadãos possam influenciar e serem atores da resolução de seus conflitos é que permite 

uma aproximação viável entre a arbitragem e o Estado.  

Estados democráticos valorizam a arbitragem e, de maneira mais ampla, os 

mecanismos alternativos de resolução de disputa. Em uma sociedade livre, os cidadãos 

devem poder escolher o meio de resolução de disputas que julgarem mais atrativos e 

adequados para o seu próprio caso e situação, mesmo que esses métodos sejam 

diferentes do processo judicial proposto pelo Estado 56 . Democraticamente deve-se 

respeitar a arbitragem, apoiar o processo arbitral e controlar eventuais excessos. 

 O paradoxo da arbitragem deve ser superado pela percepção da 

complementariedade dos meios de resolução. O modelo estatista e paradigmático na 

modernidade cede espaço para a noção de que diferentes conflitos podem ser melhor 

tratados por diferentes técnicas e meios. O Estado não é o único locus legítimo para a 

resolução de disputas. É sem dúvida um lugar importante, mas não o único. A era do 

processo multiportas pressupõe o informalismo e uma preocupação com o uso de 

                                                        
54 OPPETIT, Bruno. Teoría del arbitraje. Bogotá: Legis Editores, 2006, p. 60. 
55 COUTO, Jeanlise Velloso. Arbitro e Estado: interesses divergentes? São Paulo: Atlas, 2010, p. 8. 
56 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 23. 
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técnicas e meios variados. Cria-se uma rede de colaboração e de complementariedade 

entre os meios de resolução de disputas.  

 

1.4. Uma relação cooperativa entre juízes e árbitros: uma corrida com bastões 

 

 

O modelo de cooperação que se impõe na pós-modernidade significa, a um só 

tempo, a possibilidade de atuação de apoio e controle do Poder Judiciário sobre a 

arbitragem. Entretanto, pressupõe um diálogo e comunicação não destrutiva. O 

equilíbrio passa pelo reconhecimento da complementariedade e da ausência de 

hierarquia. 

O juiz pós-moderno não é apenas juiz que julga, é juiz que escuta as partes,  

respeita e incentiva os mecanismos alternativos de resolução de disputas. 

Há um redimensionamento do próprio papel do Poder Judiciário. Novos serviços 

de resolução de disputas são ofertados, por vezes vinculados à própria estrutura do 

Estado, como mediação e conciliação judiciais, e cria-se uma cultura de respeito e apoio 

à arbitragem. 

O processo arbitral possui mecanismos para desenvolver-se sem a necessidade de 

intervenção do Poder Judiciário. Entretanto, há situações em que a intervenção deste é 

indispensável. Algumas vezes ele é chamado para apoiar a arbitragem, em outras ele 

exerce um papel de controle ou supervisão das decisões e da regularidade do processo 

arbitral. 

Como a relação é complexa, há situações em que o árbitro é que terá poderes 

para rever uma decisão judicial ou, em alguns ordenamentos, poderes para determinar 

um stay, ordem para que a parte se abstenha de recorrer ao Poder Judiciário. Como 

exemplo da primeira hipótese é suficiente pensar em uma medida cautelar deferida pelo 

juiz estatal antes da instalação da arbitragem, em decorrência da urgência do caso. 

Instalada a arbitragem, o árbitro poderá rever a medida de urgência conferida pelo juiz, 

existindo no Brasil precedentes do STJ de que os autos do processo cautelar devem ser 

entregues pelo Poder Judiciário ao árbitro57. 

A definição dos limites e atribuições de árbitros e juízes é um ponto central para 

um processo arbitral adequado e eficiente. Não há hierarquia, mas há distribuição de 

                                                        
57 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 19.226/MS Relator: 

Min. Massami Uyeda. Relator p/ Acórdão: Min. Nancy Andrighi. j. 21 jun. 2012. BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1297974/RJ, Relator: Min. Nancy Andrighi. j. 12 jun. 2012. 
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atribuições. Tudo isso gira em torno do respeito à autonomia da vontade das partes e da 

construção de um mecanismo apto a resolver o conflito. Deve haver um cuidadoso 

recorte de competências, evitando-se sobreposições58. 

Uma imagem que pode ser invocada para descrever a relação entre juízes e 

árbitros é da corrida com bastão59. Uma relação cooperativa pressupõe que cada uma das 

instâncias tem uma função importante a exercer ao seu turno. Na corrida com bastão, os 

atletas têm de atuar de modo conjunto, cada um por sua vez, passando o bastão ao 

próximo para que possam chegar ao final da corrida. 

Ao contrário da maior parte das corridas, a corrida com bastão é de equipe. Na 

corrida com bastão não é suficiente que um dos atletas corra muito; se o outro não 

acompanhar a velocidade da marcha, não haverá vitória. Cada atleta corre só no seu 

momento designado, apenas o atleta que tem o bastão é que corre. No momento em que 

o bastão é passado, o atleta que corria anteriormente deixa de correr. O momento de 

maior tensão é justamente quando acaba a corrida de um atleta para começar a de outro: 

é o momento da troca de bastão. 

A metáfora serve para ilustrar bem a relação de complementariedade de 

atribuições e competências entre juízes e árbitros.  

Algumas vezes o bastão está com o juiz, em outras com o árbitro. Daí a 

importância de delimitação da competência e poderes de cada um desses atores. Na 

corrida de bastão, não há a vitória de um atleta, a vitória é da equipe. O mesmo espírito 

vale para a relação entre árbitros e juízes. O objetivo é resolver o conflito 

adequadamente, respeitando a autonomia da vontade das partes ao estabelecer o modo 

como querem dirimir os seus conflitos60. 

Existindo uma convenção de arbitragem, o Poder Judiciário poderá ser chamado 

a intervir sobre o processo arbitral em diferentes momentos. Algumas vezes, o Poder 

                                                        
58 “Em todos os casos de intersecção entre a esfera judicial e a esfera arbitral é preciso estabelecer uma 

verdadeira divisão de trabalhos, delineando os limites da intervenção do Poder Judiciário na arbitragem. 

Logo, a importância de serem fixadas as regras de competência de cada esfera. Quanto maior for a clareza 

em relação a essas regras, tanto melhor será a relação de coordenação entre juízes e árbitros.” ALVES, 

Rafael Francisco. A inadimissibilidade das medidas antiarbitragem no Direito brasileiro. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 15. 
59  BLACKABY, Nigel et al.. Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford 

University Press, 2009, p. 441. 
60 CÂMARA, Alexandre Freitas. Das Relações entre a Arbitragem e o Poder Judiciário. In: Revista 

Brasileira de Arbitragem. São Paulo: CBAr & IOB, 2005, v. II, n. 6, p. 22-24. 
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Judiciário será chamado para exercer um papel de apoio e em outros um papel de 

controle sobre o processo e sobre as decisões arbitrais61. 

 Esquematicamente, é possível tratar dessa intervenção a partir do 

desenvolvimento do processo arbitral, partindo: a) da fase pré-arbitral; b) passando pelo 

estabelecimento do tribunal arbitral; c) pela fase do processo arbitral e, por fim, d) na 

fase pós-arbitral, isto é, após a prolação da sentença arbitral62. 

Antes da instalação do processo arbitral, ou seja, antes de o árbitro assumir o 

encargo de julgar o caso, o bastão está com o juiz, por exemplo, para a prática de atos e 

medidas urgentes. São as medidas acautelatórias pré-arbitrais. A preocupação aqui é não 

deixar as partes sem ter a quem recorrer pelos simples fato do processo arbitral ainda 

não ter começado.  

O juiz pode conceder medidas urgentes, tanto de caráter conservatório quanto 

antecipatório, o ponto central é tratar adequadamente do periculum in mora. Entretanto, 

essa decisão será sempre provisória e sujeita à revisão do árbitro, quando iniciado o 

processo arbitral. O juiz não pode, em virtude do efeito negativo da convenção de 

arbitragem, julgar o mérito do processo, nem sua decisão obsta a que o árbitro a reveja. 

Há uma acomodação de competências. 

A decisão prolatada pelo juiz em uma medida de urgência pré-arbitral poderá 

sempre ser revista pelo árbitro (exceto se as partes expressamente pactuarem de maneira 

diversa). O árbitro é competente para julgar o caso. A medida de urgência pré-arbitral 

justifica-se pela necessidade imperativa de proteger as partes e evitar danos 

simplesmente por não ter o processo arbitral começado. 

Outro importante momento de atuação do juiz em um momento pré-arbitral é o 

apoio na operacionalização da cláusula compromissória patológica e vazia e na 

instalação da arbitragem. Todas as legislações modernas preveem o apoio do Poder 

Judiciário para a instalação de um tribunal arbitral quando houver uma cláusula 

compromissória vazia ou inoperante63. 

 Chama-se de cheia, aquela cláusula compromissória que já contém todos os 

elementos para o início do processo arbitral, seja por indicar como serão designados os 

                                                        
61 BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a partir do Brasil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p. 10-11.  
62 LEW, Julian D. M.. Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration 
Processes? In: American University International Law Review. v. 24 n. 3.  Washington: 
Washington College of Law, 2009, p. 496-298. 
63  GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. (ed.) Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 1999, p. 413. 
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árbitros em uma arbitragem ad hoc, seja por fazer referência às regras de alguma 

instituição arbitral. 

 A cláusula compromissória cheia é capaz de instaurar diretamente a arbitragem, 

prescindindo do compromisso arbitral 64 , por já conter em si todos os elementos e 

requisitos necessários para a instituição do juízo arbitral65. 

 Se a cláusula compromissória já contiver em si as regras para a instituição da 

arbitragem, ela será autossuficiente e a instituição do tribunal arbitral e o início do 

processo arbitral poderão acontecer mesmo com a oposição ou recalcitrância do réu. O 

réu será citado para comparecer ao processo arbitral e, caso não o faça, o processo 

poderá se desenvolver à sua revelia (art. 21, § 3º, da Lei de Arbitragem).  

Entretanto, de modo distinto, caso a cláusula compromissória faça mera menção 

genérica de submissão à arbitragem das questões relativas ao contrato, sem especificar 

as regras de um tribunal arbitral institucional ou o modo de seleção dos árbitros na 

arbitragem ad hoc, será necessário que as partes entrem em acordo para firmar um 

compromisso arbitral66. A recusa de uma das partes em firmar um compromisso arbitral 

nessa situação, impossibilitará a instalação do tribunal arbitral. 

Para superar essa situação, é possível que uma das partes proponha uma ação 

judicial tendente à prolação de uma sentença que substitua o compromisso arbitral. A 

Lei de Arbitragem regulamenta tal ação em seus artigos 6º e 7º. 

A cláusula compromissória vazia, dessa maneira, vincula as partes e o contrato 

imediatamente à arbitragem, de modo que é possível sua tutela específica por via 

judicial, para lhe dar efeito e permitir sua aplicação prática67.  

 O processo arbitral, após sua instalação, na maior parte das vezes, desenvolve-se 

bem sem a necessidade de qualquer intervenção do Poder Judiciário: há uma substantiva 

independência processual. Iniciado o processo arbitral, o juiz não pode tomar qualquer 

atitude interventiva, a menos que seja instado a fazê-lo a requerimento ou com o 

consentimento do árbitro. São situações como a necessidade de expedição de um 

mandado judicial de vistoria, para que o árbitro possa inspecionar determinado galpão 

industrial, ou o bloqueio eletrônico de valores, quando o árbitro determinar 

                                                        
64 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem. 3. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 73. 
65 FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Temas de arbitragem: primeira série. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p. 91-92. 
66  DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmem. Direito internacional privado: arbitragem comercial 

internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 33. 
67 SILVA, Eduardo Silva da. Arbitragem e Direito da empresa: dogmática e implementação da cláusula 

compromissória. São Paulo: RT, 2003, p. 134. 
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cautelarmente tal medida. São atos que necessitam da manifestação do poder de 

imperium estatal ou que atingem a esfera de terceiros não contratantes.  

 Em determinadas situações, o Poder Judiciário poderá ser chamado para atuar 

apoiando o processo arbitral com a garantia de efetividade de provisões e ordens 

processuais, incluindo decisões com um caráter mandamental ou executivo. Se for 

necessária a prática de atos materiais coercitivos (bloqueio de valores, uso de oficial de 

justiça e expedição de mandado para busca de bens, etc.), será preciso o apoio do juiz.  

 As partes têm a obrigação de obedecer e voluntariamente acatar as decisões do 

árbitro. Isso decorre da boa-fé e do pacta sunt servanda, ou seja, o árbitro pode expedir 

provimentos e ordens contra as partes. O juiz deverá cooperar para superar a 

impossibilidade do árbitro de compulsoriamente executar suas ordens e decisões68. O 

árbitro prolata a decisão, não sendo lícito que o juiz reveja o seu conteúdo e o juiz utiliza 

do imperium estatal para coercitivamente cumpri-la.  

Evidentemente, o árbitro pode determinar que as partes pratiquem determinados 

atos, podendo ainda determinar sanções no curso do processo arbitral. Isso é abrangido 

pelos dos poderes decorrentes da convenção de arbitragem. As partes concedem esse 

poder, inerente à atividade jurisdicional a ser exercida, ao árbitro.  

Em relação a terceiros, entretanto, árbitro não possui poderes para materialmente 

efetuar qualquer determinação impositiva. Caso seja necessário ouvir uma testemunha 

no curso do processo arbitral, o árbitro poderá expedir diretamente uma comunicação 

solicitando o seu comparecimento. Caso a testemunha não compareça para depor, o 

árbitro poderá solicitar que o juiz determine a condução da testemunha renitente (art. 

22,§ 2º, da Lei de Arbitragem). Não cabe ao juiz analisar a conveniência da oitiva da 

testemunha ou mesmo indagar a razão pela qual o árbitro pretende ouvi-la. O papel do 

juiz, nesse caso, é apenas verificar a existência do processo arbitral e determinar o 

comparecimento da testemunha para que deponha naquele processo. 

 O Novo Código de Processo Civil pretende facilitar a comunicação e o apoio de 

árbitros e juízes durante o curso do processo arbitral. O principal instrumento para 

facilitar essa “troca de bastões” é a criação da carta arbitral. Pela carta arbitral, o árbitro 

requisitará a cooperação do juiz para a prática de atos, inclusive para fins de efetivação 

de medidas de antecipação dos efeitos da tutela. 

                                                        
68 KREINDLER, Richard H.. The role of State Courts in assisting arbitral tribunals confronted with 

guerrilla tactics. In: HORVATH, Günther J.; WILSKE, Stephan. (Eds.) Guerrilla tactics in international 

arbitration. Haia: Kluwer Law International, 2013, p. 102. 
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A carta arbitral seguirá o regime geral das cartas e será processada em segredo de 

justiça, caso seja comprovado que o processo arbitral é sigiloso. 

 A carta arbitral é tratada no Novo CPC como um mecanismo de cooperação 

entre as jurisdições arbitral e estatal. É curioso, entretanto, observar que o Novo CPC 

trata da carta arbitral dentro do seu Capítulo II do Título III do Livro II, esse capítulo é 

intitulado “Da cooperação nacional”, de modo diverso, no capítulo que trata da “Da 

cooperação internacional” não há menção à carta arbitral.  

A arbitragem não é parte de nenhuma jurisdição estatal, ela representa uma 

jurisdição privada. A lei pode atribuir a condição de nacional ou estrangeira à 

determinada arbitragem, e, (particularmente, sentença arbitral) para definir o regime 

jurídico que lhe é dispensado. 

A Lei de Arbitragem (art. 34, parágrafo único) definiu como nacionais as 

sentenças arbitrais proferidas no território nacional e estrangeiras as demais. Não há 

distinção legal entre arbitragem doméstica e internacional. A leitura feita dessa 

disposição é de que o Brasil adotou um regime territorialista para definição da 

arbitragem brasileira, sendo considerada brasileira aquela que tiver sede (jurídica) no 

Brasil.  

Tal compreensão deve nortear o tratamento da carta arbitral. Se a arbitragem 

tiver sede jurídica no Brasil, a carta arbitral deve ter o tratamento das cartas precatórias 

judiciais. Se a arbitragem tiver sede jurídica no exterior, devem ser aplicadas as regras 

da carta rogatória.  

Ora, se a sentença arbitral estrangeira se submete à prévia homologação no STJ 

para poder ser executada no país (art. 35 da Lei de Arbitragem e art. 105, I, da 

Constituição Federal) e possui um regime jurídico diferente da arbitragem nacional, tal 

situação deve se estender para o tratamento dos pedidos de cooperação por carta arbitral, 

formulados por tribunais arbitrais que tenham sede jurídica no estrangeiro. 

Evidentemente não é a sede da instituição arbitral que administra o procedimento 

que é relevante, mas a sede jurídica específica da arbitragem. Assim, uma arbitragem 

administrada conforme as regras da CCI (que tem instalações em Paris) ou da LCIA 

(que tem escritório em Londres), mas na qual as partes escolham o Recife como sede 

jurídica da arbitragem, ainda que envolvam partes estrangeiras ou interesses que digam 

respeito ao tráfico comercial internacional, deverá ser tratada como nacional no Brasil, 

tanto para fins de execução da sentença arbitral quanto para a cooperação entre árbitro e 

juiz. 
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 Assim, a carta arbitral expedida pelo tribunal arbitral que tenha sede jurídica no 

exterior, deverá seguir o regime geral para concessão de exequatur para as cartas 

rogatórias estrangeiras. Isso em consideração, particularmente, as regras do Novo CPC, 

que preveem procedimento prévio perante o STJ para a concessão de exequatur à carta 

rogatória. 

 É fundamental observar esse ponto, pois é possível que a carta arbitral seja, 

inclusive, utilizada para efetivação de antecipação dos efeitos da tutela concedida em 

processo arbitral. E, caso a arbitragem tenha sede no exterior, o Poder Judiciário 

brasileiro não tem poderes de controle sobre a regularidade do processo arbitral, já que 

essa é uma prerrogativa  do judiciário da sede. Dessa forma, dá-se  a importância de que 

as cartas arbitrais provenientes de arbitragens estrangeiras sigam o regime das cartas 

rogatórias. 

 As sentenças proferidas em arbitragens que ocorrem no MERCOSUL têm 

eficácia extraterritorial e podem ser executadas, independente de prévia homologação 

em todos os países mercosulinos, desde que reúnam os requisitos do art. 20 do Protocolo 

de Las Leñas (Decreto nº 6.891/2009). Observe-se que  é necessário que a decisão tenha 

força executória no Estado em que foi editada69.  

Como a cooperação entre juiz e árbitro para concessão de medida de urgência 

arbitral poderá ser feita através de carta arbitral, caso estejam preenchidos os requisitos 

do protocolo, será possível a execução forçada no Brasil de decisão sobre medida de 

urgência concedida por tribunal arbitral localizado em outro país do MERCOSUL, 

através simples carta arbitral e independente de qualquer outra formalidade. 

Após o encerramento do processo arbitral, o Poder Judiciário pode ser chamado 

a controlar o processo arbitral, particularmente se forem respeitadas as regras atinentes 

ao devido processo legal processual. 

Num momento pós-arbitral, o juiz tem um importante papel de controle e de 

execução forçada da sentença arbitral. Esse controle, entretanto, não é de conteúdo, não 

é possível rever o mérito da decisão arbitral. Como o árbitro não possui poderes para a 

prática dos atos materiais de execução de suas medidas, o juiz é que deverá fazê-lo. Mas, 

antes que se dê a execução definitiva, é possível o controle da sentença arbitral. Nas 

arbitragens domésticas, é possível uma ação anulatória, conforme previsto nos arts. 32 e 

                                                        
69 MAGALHÃES, José Carlos. O protocolo de Las Leñas e a eficácia extraterritorial das sentenças e 
laudos arbitrais proferidos nos países do Mercosul. In: Revista de Informação Legislativa. a. 36. n. 
144 Brasília, out/dez 1999. 
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33 da Lei de Arbitragem, assim como a apresentação de impugnação ao cumprimento da 

sentença arbitral. Quando a arbitragem for estrangeira, não será possível propor uma 

ação anulatória em um país diferente do da sede, mas será possível o controle da 

formalidade da sentença através de um processo de homologação, observado o disposto 

no Código de Processo Civil e na Convenção de Nova Iorque. 

Como se vê, antes, durante ou após o processo arbitral, o Poder Judiciário 

continua tendo um papel importante. É indispensável um Judiciário eficiente para que se 

tenha uma prática arbitral adequada. A noção de uma arbitragem que conseguiria 

suplantar um Poder Judiciário ruim é equivocada.  
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2. EXISTE UMA ARBITRAGEM AUTÔNOMA? A IMPORTÂNCIA DAS 

REPRESENTAÇÕES SOBRE A ARBITRAGEM INTERNACIONAL PARA A 

CONSTRUÇÃO DOS CONTORNOS DOGMÁTICOS DA DEFINIÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DO ÁRBITRO 

2.1. Aproximação do tema 

 Para compreender adequadamente as possibilidades de controle da competência 

do árbitro é indispensável entender a relação proposta entre a arbitragem e o Estado. A 

definição do grau de controle adequado da competência do árbitro, embora seja proposta 

para o operador do direito como um problema eminentemente jurídico-positivo, é 

delineada a partir de uma discussão mais abrangente sobre qual é o papel da arbitragem 

e mesmo do Estado. Nem sempre discursivamente é fácil perceber a origem dos 

argumentos expostos na doutrina e na jurisprudência para justificar (retórica) o conteúdo 

de determinadas decisões (judiciais ou legislativas) sobre o direito da arbitragem.  

 Antes de cuidar propriamente da competência do árbitro é fundamental tratar dos 

modelos teóricos sobre a arbitragem. Essa discussão surgiu eminentemente no âmbito 

dos autores que doutrinam sobre a arbitragem internacional, mas influenciou – e 

influencia – diretamente o desenvolvimento do Direito da Arbitragem, inclusive a 

elaboração das legislações nacionais sobre o tema (e o forte esforço de harmonização 

legislativa que existe na área) e a fundamentação e justificação de decisões judiciais e 

arbitrais.  

 A globalização e a virada conceitual própria da modernidade tardia propiciaram 

o desenvolvimento dos meios alternativos de resolução de disputas e a difusão da 

arbitragem. Algumas concepções neoprivatistas propõem uma superação do Estado e a 

criação (ou o reconhecimento da existência) de uma ordem jurídica arbitral autônoma e 

independente de qualquer Estado. A discussão em torno da existência de uma arbitragem 

autônoma e independente de qualquer Estado é travada notadamente nos países centrais 

e tem sido um ponto de discussões acendradas a partir da década de 1970.  

Um dos pontos centrais na relação entre o Estado e a arbitragem (internacional) é 

a discussão sobre o papel e importância da sede da arbitragem e da (possibilidade) de 

deslocalização70 da arbitragem71. 

                                                        
70 MANN, Frederick A. England Rejects delocalised contracts and arbitration. In: International and 

Comparative Law Quarterly. v. 33. n. 1. Cambridge: British Institute of International and Comparative 

Law, 1984. 
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 Esse debate é relevante para o objeto deste trabalho pois indicar que a arbitragem 

e o Poder Judiciário devem manter uma relação cooperativa implica em identificar qual 

Poder Judiciário é que poderá, conforme o caso, atuar apoiando ou controlando o 

processo arbitral. Além disso, a visão ideológica ou “filosófica” por trás dessa discussão 

tem um impacto direto sobre diversas questões relativas à prática arbitral e as soluções 

propostas72. A visão que se tem da arbitragem e a feição jurídica que se proposta para os 

institutos do Direito da Arbitragem dependem da preconcepção existente sobre o papel 

do Estado em relação a um contencioso privado.  

 Tal impacto não diz respeito apenas às arbitragens internacionais, mas se faz 

sentir na legislação editada sobre o tema, no conteúdo programático das aulas 

universitárias sobre arbitragem e em todo o discurso que se propaga sobre o Direito da 

Arbitragem.  

 No que diz respeito ao objeto do presente trabalho, entender as correntes e 

representações sobre a arbitragem é indispensável para criticamente analisar as diversas 

propostas sobre o tipo de controle judicial que pode ser exercido sobre a competência do 

árbitro. Embora a noção de competência do árbitro seja eminentemente jurídico-

dogmática, os limites do controle estatal desta passa por uma discussão muito mais 

ampla e que cuida de saber qual o papel da arbitragem em uma sociedade global. 

 Dentre os autores arbitralistas a formação e aproximação, maior ou menor, de 

cada um com as concepções que serão apresentadas influenciaram os seus escritos e o 

modelo de arbitragem por eles pretendido. Por isso, essa discussão impacta a elaboração 

das legislações nacionais e a interpretação jurisprudencial que se constrói do instituto.  

O direito da arbitragem é, assim, construído através da fertilização cruzada de 

diversas influências e matizes. Há o esforço de sedimentação de um direito e prática 

minimamente harmonizados e partilhados. O tema do papel do Estado no controle da 

competência do árbitro, naturalmente, decorre dessas influências. 

 Antes de tratar dessa discussão (fundamental para a evolução dos modelos de 

controle da competência do árbitro), entretanto, é preciso esclarecer alguns conceitos e 

analisar aa importância da sede para a arbitragem. Faz-se necessário perceber qual a 

relação da arbitragem que possui algum elemento internacional com o Estado(s) e com o 

                                                                                                                                                                   
71  MISTELIS, Loukas. Delocalization and Its Relevance in Post-award Review. In: Queen Mary 

University of London, School of Law - Legal Studies Research Paper n. 144/2013. Londres: Queen 

Mary, University of London, 2013, p. 165-166. 
72  Para a influencia da ideologia sobre a construção processual, vide: SILVA, Ovídio A. Baptista. 

Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
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Poder(es) Judiciário(s) a partir da Convenção de Nova Iorque (principal instrumento 

internacionalmente partilhado sobre o tema) e da legislação brasileira (foco próximo 

neste trabalho).  

 

2.2.  A sede na arbitragem e sua importância para o controle da competência do 

árbitro 

 

 A arbitragem, quando desenvolvida no contexto internacional, tem uma 

potencialidade de comunicação e de produção de efeitos jurídicos em diversos países: 

ela se desenvolve juridicamente em um país (o país de sua sede) e a sentença arbitral 

poderá vir a ser executada em outros. Há, por vezes, um forte componente internacional 

no processo; há partes de uma nacionalidade, árbitros de outras, sede em um país neutro. 

A arbitragem é privada, não é parte de nenhum Estado ou Poder Judiciário. É 

reconhecida por esses, mas não os compõe enquanto organismo ou entidade. 

Os aspectos concernentes ao reconhecimento e execução das sentenças arbitrais 

estrangeiras estão disciplinados na Convenção de Nova Iorque de 1958, que estabelece 

uma limitação para os termos nos quais podem ser exercido o controle e reconhecimento 

das sentenças arbitrais qualificadas pelos ordenamentos internos como estrangeiras. 

Adicionalmente, as legislações nacionais ditam regras próprias sobre o assunto.  

Desde logo, a distinção entre uma arbitragem estrangeira e uma arbitragem 

internacional ganha relevância73. 

É preciso esclarecer o que se entende por sede. Expressões como “local da 

arbitragem”, “sede”, “local de proferimento da sentença arbitral”, “assento da 

arbitragem”, “lugar da arbitragem” são nomenclaturas diferentes para um mesmo 

instituto jurídico. A questão, talvez, deva-se à tradução dos termos. Em inglês se fala 

normalmente em place (local) ou seat (assento) da arbitragem; em francês é mais 

comum o uso de siège (sede).  

                                                        
73 “...parties to arbitration proceedings can typically only challenge an award before the courts at the place 

of arbitration, assuming the courts at the place of arbitration consider the award “made” or “deemed to be 

have been made” in its territorial jurisdiction. National arbitration systems consider awards either 

domestic or foreign with few systems offering the option of international awards, i. e. domestic but 

unconnected to the place of arbitration and not subject to the law of the place of arbitration.” MISTELIS, 

Loukas. Setting Aside of Arbitral Awards and Forum Shopping in International Arbitration: 

Delocalization, Party Autonomy and National Courts in Post-Award Review. In: FERRARI, Franco (ed.) 

Forum Shopping in the International Commercial Arbitration Context. Munique: Sellier European 

Law Publishers, 2013, p. 280. 
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A sede da arbitragem é o local a que a ela está juridicamente atrelada. Não se 

deve confundir a sede jurídica da arbitragem com o local onde se pratiquem atos 

relativos ao processo arbitral74-75. É comum que  ambos os locais coincidam, mas não há 

uma obrigatoriedade. Atualmente, em especial com as arbitragens “on-line”, 

desenvolvidas em um ambiente virtual, é possível que as partes, seus representantes 

legais e os árbitros não se encontrem sequer no mesmo país para que o processo arbitral 

possa se desenvolver adequadamente76. Entretanto, a sede da arbitragem continua tendo 

um papel juridicamente importante. O local onde se praticam atos da arbitragem diz 

respeito a uma situação material; é o local (cidade/país) em que as partes marcaram uma 

audiência ou que os árbitros se encontraram para discutir o caso. A sede é uma efetiva 

ficção jurídica. 

“Local de proferimento” é a expressão que a Lei de Arbitragem do Brasil 

escolheu para designar o instituto jurídico da sede da arbitragem (arts. 10, inciso V; 26, 

inciso IV; 34, parágrafo único, art. 38, inciso II, da Lei de Arbitragem). A Convenção de 

Nova Iorque e a Convenção do Panamá de 1975, em suas versões no vernáculo, também 

falam no “local de proferimento” ou “onde foi proferida” a sentença arbitral. 

A sede da arbitragem tem uma conexão puramente jurídica com a arbitragem, 

uma ficção, não precisando, como dito, coincidir com o local onde efetivamente se 

desenvolveu o processo arbitral. Por isso, Poudret e Besson entendem que a escolha da 

sede da arbitragem coincide com a escolha da lei processual aplicável à arbitragem77 

(lex arbitrii), que não necessariamente coincidirá com a lei aplicável ao fundo material 

discutido.   

As partes devem escolher a sede de sua arbitragem. O art. 10, inciso V, da Lei de 

Arbitragem estabelece este como um dos elementos que devem estar presentes na 

convenção de arbitragem. Tal escolha logo na convenção de arbitragem traz segurança e 

evita discussões desnecessárias no momento em que surgir o processo arbitral. 

 É possível contratar um local conveniente para o desenvolvimento do processo 

arbitral. Pode, mas não precisa necessariamente, ser escolhido o local de execução do 

                                                        
74 BORN, Gary B.. International Commercial Arbitration. Haia: Kluwer, 2009, p. 1675. 
75 LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M.. Comparative international commercial 

arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 172-173. 
76 Para a mudança de conceito de sede da arbitragem de uma ligação física (geográfica) para uma ficção 

jurídica, vide: KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle. Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation - 

Réflexions à propos de deux formes récentes d'arbitrage. In: In: Revue de l’Arbitrage. Paris: Comité 

Français de l’Arbitrage, 1998, v. 1998, n. 3. 
77 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative law of international arbitration. 2. ed. 

Londres: Sweet & Maxwell, 2007, p. 99. 



39 

contrato, de nacionalidade de alguma das partes ou das instalações da instituição arbitral 

que venha a administrar o processo. Muitas vezes a escolha recai sobre um país neutro 

ou que tenha uma prática arbitral tida como “arbitration friendly”. 

 É recomendável que as partes cuidadosamente ponderem sobre qual será a sede 

da arbitragem, pois de tal escolha advém consequências importantes. A definição da 

sede da arbitragem servirá para definir qual legislação de arbitragem se aplicará ao caso 

(lex arbitrii) – ao menos na falta de escolha das partes sobre essa questão –, qual Poder 

Judiciário poderá conhecer de uma ação anulatória de sentença arbitral, qual será o 

Judiciário mais próximo para a prática de atos de apoio ao processo e qual poderá, em 

dado momento, conhecer e decidir sobre a competência do árbitro. 

A escolha do local sede da arbitragem pode ocorrer de modo direto ou indireto78. 

A escolha é feita diretamente quando as partes na convenção de arbitragem indicam e 

expressamente a selecionam. É possível, entretanto, uma indicação indireta, feita pelos 

árbitros, se as partes forem omissas sobre a questão e se não houver consenso entre elas 

no curso da arbitragem. Existe previsão de indicação indireta da sede da arbitragem, por 

exemplo, no art. 18, 1., das Regras de Arbitragem da UNCITRAL. 

Isso quer dizer que a ausência de indicação expressa do local em que será 

proferida a sentença arbitral não implica um vício insanável ou uma inexequibilidade da 

convenção de arbitragem. A Lei de Arbitragem colocou a indicação da sede como um 

dos elementos da convenção de arbitragem, pois tal previsão traz maior clareza e 

segurança jurídica, sua ausência, contudo, não deve constituir óbice ao desenvolvimento 

do processo arbitral.  

Não é preciso, como se vê, iniciar um contencioso judicial paralelo para 

estabelecer a sede da arbitragem. A atitude mais adequada é deferir aos árbitros o dever 

de buscar o consenso com as partes sobre a questão. Não sendo possível o acordo, deve 

se entender que o árbitro tem poderes para definir a sede jurídica da arbitragem. Tal 

definição deverá levar em consideração tudo o que tiver sido anteriormente pactuado ou 

discutido pelas partes. O árbitro deve fixar a sede no interesse das partes e para cumprir 

com o seus deveres de boa condução do processo arbitral e de prolatar uma sentença 

arbitral exequível.  

                                                        
78 GUILHARDI, Pedro. Jurisdiction of National Courts for Interim Reliefs in Aid of Foreign Arbitral 

Proceedings: a Proposed Solution under the New York Convention. In: Revista Brasileira de 

Arbitragem. São Paulo: Comitê Brasileiro de Arbitragem & IOB, 2012, v. IX, n. 36, p. 58-59. 
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 A escolha do local79 da arbitragem não implica, por si só, a definição da lei 

aplicável ao mérito da disputa (embora possa influenciar nessa definição). Entretanto, a 

escolha da sede define regras processuais aplicáveis na omissão da convenção de 

arbitragem e do regulamento, na hipótese de arbitragem institucional ou ad hoc que 

adote um regulamento como o da UNCITRAL, por exemplo. 

A arbitragem é um mecanismo privado, não tem ligação direta com nenhuma 

autoridade pública, revelando uma autonomia processual e de desenvolvimento muito 

acentuadas. Ainda quando se instala um contencioso judicial paraarbitral, esse 

contencioso não é arbitragem. É, certamente, um contencioso que trata do direito da 

arbitragem ou sobre uma arbitragem ou, ainda, sobre matérias submetidas à arbitragem, 

mas, considerado em si mesmo, trata-se de um processo judicial.  

A arbitragem constitui um espaço para heterocomposição de litígios, que não 

pertence, mesmo na arbitragem puramente doméstica, a nenhum país ou Estado 

soberano. Ela é eminentemente privada, embora norteada por valores públicos e 

garantias de cunho fundamental e mesmo constitucional.  

Entretanto, as legislações nacionais definem o tratamento jurídico da arbitragem, 

de maneira geral, e da sentença arbitral, de modo específico, a partir da distinção entre 

arbitragem doméstica e arbitragem estrangeira80. Este é, por sinal, um dos principais 

fatores que determinam a aplicabilidade da convenção de Nova Iorque de 1958 a um 

determinado caso. 

No Brasil, tal adjetivação, entre outras peculiaridades, serve para definir a 

necessidade ou não de prévia homologação da sentença arbitral para que ela possa ser 

executada no país. 

O Brasil adotou uma posição territorialista81, definindo uma sentença arbitral 

como doméstica ou estrangeira, a partir do local (sede) onde tenha sido proferida (art. 34 

da Lei de Arbitragem). Recebem o tratamento doméstico aquelas sentenças arbitrais que 

tenham sido proferidas no território brasileiro, independentemente de qualquer fator de 

estraneidade eventualmente existente.  

Não importa se as partes são estrangeiras, se nenhum dos árbitros é brasileiro, se 

foi aplicado o direito japonês ou a lex mercatoria, nem se a questão discutida diz 

                                                        
79  Utilizamos, como dito, a expressão local de maneira intercambiável com a de sede jurídica da 

arbitragem. Mas local da arbitragem não é equivalente ao local onde for praticado algum ato processual 

arbitral. 
80 Em alguns países a distinção entre arbitragem interna (ou nacional) e internacional também é relevante. 
81  GASPAR, Renata Alvares. Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 74-75. 
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respeito aos interesses do comércio internacional. Proferida a sentença arbitral no Brasil, 

para o Direito Brasileiro, a sentença arbitral é doméstica. De modo contrário, é 

estrangeira a sentença proferida fora do território nacional (tenha sede jurídica no 

exterior), ainda que as partes sejam brasileiras, o árbitro potiguar e o contrato tenha sido 

assinado no Recife e a obrigação tenha de ser cumprida em Maceió82. 

Logo se vê que não é relevante para fins de homologação e para o desempenho 

da cooperação primária do Poder Judiciário brasileiro a distinção entre arbitragem 

nacional (ou interna) e arbitragem internacional. Nessa distinção, o elemento 

adjetivador está nas características ínsitas ao contrato subjacente ou ao próprio processo 

arbitral. É internacional a arbitragem que contenha algum elemento de estraneidade83. 

O elemento adjetivador de uma arbitragem como sendo doméstica ou estrangeira 

recai, na verdade, sobre a sentença arbitral. É o tratamento dado à sentença arbitral que 

variará. 

A arbitragem pode ser nacional, mas estrangeira. A arbitragem pode ser 

internacional, mas doméstica.  

Um exemplo de arbitragem nacional, mas estrangeira é o caso de um contrato 

com partes brasileiras e aqui residentes, que tenha que ser executado no Brasil, mas que 

as partes escolham uma arbitragem com sede no exterior. É nacional, pois as partes e o 

objeto do contrato são brasileiros, mas é estrangeira por ser a sentença proferida no 

exterior.  

Não há no Direito Brasileiro, diferentemente de outros países84, um tratamento 

específico ou regras próprias para a arbitragem internacional85-86. A equiparação da 

sentença arbitral à sentença judicial justifica o tratamento dado à sentença arbitral 

                                                        
82 FERRO, Roberta Correa Gouveia. Arbitragem comercial internacional frente à Convenção de Nova 

Iorque de 1958. 2006. 158 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, 2006, p. 56-57. 
83 Esse elemento de estraneidade pode dizer respeito às partes (com domicílio ou nacionalidade distintas) 

ou ao objeto (pertinente ao comercio internacional). Para os critérios: FERRO, Roberta Correa Gouveia. 

Arbitragem comercial internacional frente à Convenção de Nova Iorque de 1958. 2006. 158 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006, p. 24-26. 
84  Vários países dispensam um tratamento diferenciado para a arbitragem internacional como, por 

exemplo, a França, Singapura, Suíça e Bélgica. 
85 VERÇOSA, Fabiane. Arbitragem interna v. arbitragem internacional: breves contornos da distinção e 

sua repercussão no ordenamento jurídico brasileiro face ao princípio da autonomia da vontade. In: 

TIBURCIO, Carmem; BARROSO, Luís Roberto. (Orgs.) O Direito Internacional contemporâneo:  

estudos em homenagem ao professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 424-425.  
86 Essa é, também, a situação da Alemanha. Vide: BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan Michael; 

NACIMIENTO, Patricia. Germany a place for International and Domestic Arbitrations – General 

Overview. In: BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan Michael; NACIMIENTO, Patricia. (eds.). 

Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. Haia: Kluwer Law International, 2007, p. 7-8. 



42 

estrangeira, que é parecido com o tratamento dado à sentença judicial estrangeira 

(requerendo prévia homologação para ser exequível no Brasil)87. 

 O Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que o fato do 

processo arbitral ter sido administrada por instituição localizada no exterior, como a 

Câmara de Comércio Internacional, não altera a condição de doméstica da sentença 

arbitral que tenha sido proferida no território brasileiro (tenha sede jurídica no Brasil). 

Portanto, o precedente entendeu desnecessária a homologação de sentença arbitral 

proferida conforme as regras da CCI, mas que teve sede jurídica no Rio de Janeiro, aí 

tendo sido prolatada a sentença arbitral88. 

Não é ocioso repetir que expressões “local de proferimento” e “sede da 

arbitragem” devem ser tratadas como equivalentes. Para a Lei de Arbitragem brasileira 

não importa onde materialmente for proferida, assinada ou entregue as partes a sentença 

arbitral. Isso é completamente irrelevante. O que é preciso apenas é que fique clara a 

escolha de sede jurídica da arbitragem. 

 Discordamos, portanto, de autores como Felipe Wladeck que entendem que o 

importante é o local onde efetivamente ou concretamente for proferida a sentença 

arbitral. O autor chega a defender que se forem opostos embargos de declaração arbitrais 

que tenham efeitos infringentes e esses embargos forem julgados (proferindo-se uma 

nova sentença) em pais distinto do que foi proferida a sentença embargada haveria a 

alteração da nacionalidade da sentença arbitral. Além disso, na hipótese de coisa julgada 

progressiva seria possível capítulos de sentença arbitral com nacionalidades diferentes89.  

O autor entende que, para evitar essa situação, as partes poderiam convencionar 

o afastamento do critério territorialista, já que o ordenamento não veda “a possibilidade 

das partes definirem a nacionalidade da sentença, desvinculando-a do local do concreto 

proferimento90.”  

 Entendemos que a definição da sede afasta completamente a discussão de onde 

seja assinada ou entregue (concretamente proferida) a sentença arbitral91. Pensar de 

                                                        
87 ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. São 

Paulo: Atlas, 2008, p. 33-35. 
88  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1231554/RJ. Relatora: Min. Nancy 

Andrighi. j. 01 jun. 2011. 
89 WLADECK, Felipe Scripes. Impugnação da sentença arbitral. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 49-52. 
90 WLADECK, Felipe Scripes. Impugnação da sentença arbitral. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 53. 
91  No mesmo sentido: BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede juridical da arbitragem. In: 

LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. (Coords.) Arbitragem: 

estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernandes da Silva Soares, in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, 

p. 22. 
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modo distinto, além de significar uma interpretação teleologicamente desconforme com 

o objetivo da lei, criaria situações esdrúxulas como a do árbitro que, trabalhando nas 

suas férias na Disney, assina uma sentença arbitral em Orlando e, apenas por isso, se tem 

uma sentença arbitral americana. 

A sentença arbitral deve ser considerada como proferida na sede jurídica da 

arbitragem. Tal equiparação é fundamental para que, por equívoco, pelo simples fato da 

sentença arbitral ser assinada em outro país, não se atribua uma nacionalidade diferente 

à sentença arbitral. Sempre se deve considerar a sentença arbitral como proferida na sede 

jurídica da arbitragem92.  

Esta é a solução do Arbitration Act inglês, Seção 53, que estabelece, que, exceto 

se convencionado de maneira diversa pelas partes, quando a sede da arbitragem for na 

Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte, qualquer decisão proferida em 

processo arbitral será considerada como prolatadas nesses locais, independentemente de 

onde tenham sido assinadas, despachadas ou entregues a quaisquer das partes. Na Seção 

100, (2), (b), o Arbitration Act estabelece que uma decisão deve ser considerada como 

proferida na sede da arbitragem, independentemente de onde tenha sido assinada, 

despachada ou entregue a quaisquer das partes. 

De modo semelhante estabelece a Lei Modelo da UNCITRAL (art. 31.3), 

prevendo que da sentença arbitral constará a data e o local da sede da arbitragem, 

devendo se considerar que a sentença foi prolatada nesse mesmo local. 

Tal solução evita indesejáveis conflitos entre o local onde foi assinada ou 

entregue às partes a sentença arbitral e o local da sede jurídica da arbitragem. Permitir a 

dualidade de lugares cria um fator de insegurança jurídica para as partes, com a 

incerteza de qual Poder Judiciário poderá exercer o controle da sentença arbitral e qual 

deverá oferecer preferencialmente o apoio ao desenvolvimento do processo arbitral. 

Por isso, a lei brasileira de arbitragem adota um critério territorialista não no 

sentido material (local onde efetivamente tiver sido proferida a sentença), mas se a sede 

jurídica for o Brasil, a sentença arbitral será brasileira. 

 

 

 

 

                                                        
92 BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a partir do Brasil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p. 16-17. 
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2.2.1 Importância da sede 

 

 Como se verá a seguir (vide 2.4), existe um importante debate sobre qual a 

conveniência de manter a sede para arbitragem como um critério jurídico importante 

para a arbitragem internacional. A apesar dessa discussão, a sede continua a ter um papel 

(jurídico-dogmático) importante por uma série de fatores, estabelecidos, 

particularmente, na Convenção de Nova Iorque, principal instrumento internacional para 

definição do tratamento da arbitragem no contexto internacional93. 

A arbitragem, conforme a legislação da maior parte dos países, mantém uma 

forte ligação jurídica com a sua sede e isso traz, na visão de Poudret e Besson, duas 

manifestações importantes: a) As arbitragens estão submetidas às leis processuais 

relativas à arbitragem da sede ou, ao menos, um conjunto de normas imperativas das 

quais depende a validade de todas as sentenças arbitrais proferidas nessa sede94; b) a 

sede representa a jurisdição de apoio e a jurisdição primária de controle para as partes e 

os árbitros95. 

Nos termos da Convenção de Nova Iorque, a sede representa uma jurisdição 

primária de apoio e controle do processo arbitral. A discussão quanto à competência e 

jurisdição do árbitro para julgar determinado caso, entretanto, poderá ser, em algum 

grau, questionada em qualquer Poder Judiciário no qual seja proposta uma ação judicial 

que tente ignorar uma convenção de arbitragem. A questão recai sobre os efeitos 

jurídicos que devem ser reconhecido nos demais países para uma medida antiarbitragem 

proferida por um país diferente do da sede.  

                                                        
93 “Some commentators have suggested that the location of the arbitral seat has lost importance, because 

of increasing similarities between national arbitration regimes: ‘one cannot but conclude that the role of 

the law of the place of arbitration keeps decreasing.’ It is difficult to support this conclusion, at least 

outside the ambit of a relatively limited number of well-tested arbitral seats; in most instances, the location 

of the arbitral seat continues to be of considerable, and sometimes decisive, importance in international 

arbitration.” BORN, Gary B.. International Commercial Arbitration. 2. ed. Haia: Kluwer Law 

International, 2014, p. 2098. 
94 Essa lei não deve ser confundida com a lei que rege a convenção de arbitragem. Embora possam 

coincidir, é possível que as partes escolham a lei que regerá a convenção de arbitragem, respeitadas as 

normas imperativas da sede.  POUDRET, Jean-François. L'originalité́ du droit français de l'arbitrage au 

regard du droit comparé. In: Revue Internationale de Droit Comparé. Paris: Société de Législation 

Comparé, 2004, v.   56, n. 1, p. 134. 
95 “The seat of the arbitration plays a dual role in most the countries considered here. First, it determines 

the scope of application of the lex arbitrii. This law only applies to arbitral proceedings ‘taking place’, that 

is to say having their seat in the country in question. Secondly, the seat defines the jurisdiction of the 

national courts to review the award. National courts only have jurisdiction for reviewing awards which 

were ‘rendered’ in their country, that is to say awards resulting from arbitral proceedings having their seat 

in this country.” POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative Law of International 

Arbitration. 2. ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2007, p. 86. 
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Além disso, a sede é importante para a definição da nacionalidade da sentença 

arbitral para fins de execução. Todo o modelo da Convenção de Nova Iorque volta-se 

para o tratamento da sentença arbitral estrangeira, como a sede define para muitos 

ordenamentos a nacionalidade da arbitragem e da sentença, trata-se de um critério 

relevantíssimo para a definição da necessidade de prévia homologação da sentença. Isso 

significa, para o Direito brasileiro, a necessidade de um processo prévio de homologação 

no Superior Tribunal de Justiça (art. 34 da Lei de Arbitragem)  para que a sentença 

arbitral produza efeitos no Brasil e seja exequível96. Após a homologação, a sentença 

arbitral estrangeira deverá ser executada por um juiz de primeiro grau da Justiça Federal 

(art. 109, inciso X, da Constituição Federal). De modo distinto a sentença arbitral 

doméstica não precisa ser homologada e deverá ser executada por um juiz de direito, 

segundo as normas ordinárias de competência para a execução de executivo título 

judicial.  

 Do ponto de vista normativo, o Direito da sede tem um papel subsidiário para 

regular a validade da convenção de arbitragem e representa, salvo escolha em contrário 

das partes, a lex arbitrii97 ou lei processual aplicável, com disposições procedimentais de 

cunho imperativo que podem moldar a feição do processo arbitral.  

 Adriana Braghetta aponta que a Lei Modelo da UNCITRAL reforçou o papel da 

sede como local apropriado para o controle primário da arbitragem internacional, 

devendo haver o respeito ao conteúdo de suas decisões. 

 Os principais instrumentos que compõem uma visão internacionalmente 

partilhada da arbitragem, como a convenção de Nova Iorque e a Lei Modelo da 

UNCITRAL, não afastam a importância do Estado no controle da arbitragem, pelo 

contrário. Entretanto, procuram criar um sistema racional de alocação de competência 

para o exercício desse controle, daí a importância da sede jurídica da arbitragem. 

 Para evitar conflitos na atuação das jurisdições nacionais é que o local da sede 

recebe uma preferencia de atuação. A Convenção de Nova Iorque pode ser vista como 

uma norma atributiva de competência internacional para o controle e apoio à arbitragem 

pluriconectada.  

 

                                                        
96  GASPAR, Renata Alvares. Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 105-106. 
97  COSSIO, José González de. Arbitraje y Judicatura: un binomio necesario en la ecuación de 

procuración de seguridad jurídica. In: 

<http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/ARBITRAJE%20Y%20JUDICATURA.pdf>. Acesso em: 10 

set. 2014. 
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2.3. O modelo da Convenção de Nova Iorque – jurisdição primária e secundária: 

definindo a jurisdição internacional para intervir na arbitragem 

 

O adequado funcionamento da arbitragem depende necessariamente do apoio e 

controle exercido pelos tribunais nacionais, mas é fundamental delimitar os limites desse 

controle. A Convenção de Nova Iorque é o instrumento legal, que com maior sucesso, 

até pela sua ampla difusão, conseguiu construir as balizas para essa relação. 

Além dos esforços de unificação e harmonização do Direito da Arbitragem98, a 

Convenção de Nova Iorque exerce grande papel, ao permitir um modelo 

internacionalmente partilhado de intervenção e reconhecimento estatal (através dos seus 

juízes) em relação à arbitragem. Para o objeto deste trabalho, significa definir qual Poder 

Judiciário é que poderá apoiar e controlar uma arbitragem em curso (inclusive no que 

diz respeito à alocação da competência do árbitro). 

Pela ampla aceitação que teve (mais de 148 países ratificaram o texto), a 

Convenção de Nova Iorque representa um modelo de cooperação  jurisdicional 

internacionalmente partilhado em matéria de resolução de disputas. A difusão da 

arbitragem representa a possibilidade de um modelo seguro para o tratamento de 

conflitos comerciais, evitando os riscos de forum shopping e, de certa maneira, 

racionalizando e dando segurança jurídica ao comércio internacional. Entretanto, para 

atingir esses objetivos é fundamental a construção de limites à intervenção estatal e de 

conflitos de jurisdições.  

Dois deveres centrais são estabelecidos na Convenção: o de respeitar e o de 

reconhecer. Esses deveres impõem-se para todos os Estados signatários da convenção. 

O dever de respeitar impõe que todos os Estados contratantes deverão respeitar a 

convenção arbitral escrita das partes e, por força do efeito negativo dessa convenção, 

remeter as partes à arbitragem, exceto se for verificado que a convenção é nula e sem 

efeitos, inoperante ou inexequível (art. II). O dever de reconhecer impõe aos Estados 

contratantes necessidade de homologar e executar a sentença arbitral, observadas as 

regras estabelecidas na própria Convenção  de Nova Iorque (art. V), sendo possível que 

escolham dar tratamento ainda mais favorável (art. VII).   

                                                        
98 Tal esforço cria, em algum grau, um consenso em nível internacional sobre  como deve ocorrer a 

condução de uma arbitragem e existe uma definição das linhas gerais do que significa uma legislação e 

prática arbitral modernas. Vide: BARKETT, John M.; PAULSSON, Jan. The Myth of Culture Clash in 

International Commercial Arbitration. In: Florida International University Law Review. Miami: FIU 

College of Law, 2009, 5., n. 1. 
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Isso significa que a convenção inicialmente estabelece a obrigação geral para os 

Estados contratantes de respeitar as convenções de arbitragem e de executar e 

reconhecer as sentenças arbitrais independentemente de onde tenham sido prolatadas. 

Daí ela propicia o desenvolvimento da arbitragem privada em nível global.  

Como se vê, a Convenção de Nova Iorque volta-se particularmente para os 

aspectos concernentes ao reconhecimento entre os Estados signatários das sentenças 

arbitrais estrangeiras, entretanto, para fazê-lo, a Convenção adota como premissa uma 

distribuição de atuações cooperativas entre os diversos Estados em relação à uma 

arbitragem internacional. 

Nesse sentido, A Convenção de Nova Iorque é uma norma atributiva de 

competência (jurisdição) para a atuação dos Estados em relação à arbitragem 

internacional99. Ela estabelece um controle da arbitragem em dois níveis, através de uma 

distinção entre uma jurisdição primária (da sede100) e uma jurisdição secundária (do 

local da execução). 

A Convenção de Nova Iorque cria um modelo internacional de alocação de 

competências sobre uma arbitragem, a partir da distinção que é feita entre o papel da 

sede e dos demais países signatários da convenção. Convencionou-se (embora a própria 

convenção não utilize esses termos) falar em jurisdições primária e jurisdições 

secundárias em relação a uma determinada arbitragem. 

A jurisdição primária é definida com a estipulação da sede. O papel de jurisdição 

secundária pode ser exercido por qualquer país no qual se pretenda homologar ou 

executar a sentença arbitral. Assim, há uma potencialidade latente de jurisdições 

                                                        
99  “The Convention, as a public international law regime that allocates jurisdiction, establishes the 

conditions under which an arbitral event in one jurisdiction will be given full effect in another jurisdiction. 

By allocating among the various states competences to make and apply law for these persons, things and 

events, and recognizing and giving effect to the proper application of those competences by individual 

states, the Convention makes possible processes of interaction and exchanges between individuals and 

entities from different communities under expectations of neutral adjudication of disputes.” EISMAN, 

Michael; RICHARDSON, Brian. The Present – Commercial Arbitration as a Transnational System of 

Justice: Tribunals and Courts: An Interpretation of the Architecture of International Commercial 

Arbitration. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) Arbitration: The Next Fifty Years, ICCA Congress 

Series, v. 16. Haia: Kluwer Law International, 2012, p. 31. 
100 Sugerimos que a sede seja a jurisdição primária pois, para a posição majoritária, a sede define a lex 

arbitrii aplicável ao caso. Conforme observado por Adriana Braghetta, a redação da convenção de Nova 

Iorque, Artigo V, 1., e), permite a interpretação de que o país cuja a lei foi aplicada poderia controlar 

primariamente a sentença arbitral, o que, para a autora, seria um retrocesso em comparação ao texto do 

Protocolo de Genebra de 1927. BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a 

partir do Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 52. 
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secundárias101. Em uma arbitragem internacional há sempre a possibilidade de atuação 

de pelo menos dois países102. O fundamental, para se evitar o conflito de jurisdições 

nacionais, está em definir quando tal atuação pode ser feita. 

O Poder Judiciário da sede da arbitragem103 é que pode intervir para controlar o 

processo arbitral na pendência deste – e nenhum outro. O Judiciário de outros países 

poderá ser acionados para executar a sentença arbitral e poderão, para tanto, conhecer de 

um processo de homologação e controle desta, mas não pode intervir no processo 

arbitral em curso 104 . Exceto quando se proponha uma ação que tente ignorar uma 

convenção de arbitragem, não compete a Poder Judiciário diverso do da sede da 

arbitragem decidir sobre a competência dos árbitros para julgar determinado caso. Esse é 

o modelo construído na Convenção de Nova Iorque. 

Para que se tenha um espaço internacionalmente adequado de funcionamento da 

arbitragem, deve-se evitar a possibilidade de controle prematuro de vários tribunais 

nacionais. Por isso, uma das principais importâncias da definição da sede da arbitragem 

é justamente determinar essa competência para uma intervenção adequada no processo 

arbitral.  

A US Court of Appeals of the Fifth Circuit tem o interessante precedente Karaha 

Bodas Company v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara et al. 105 

no sentido de que a o Judiciário do local da sede possui uma jurisdição primária no 

apoio e controle do processo arbitral e que todos os demais Estados signatários da 

                                                        
101  REISMAN, Michael; IRVANI, Heide. The changing relation of national courts and international 

commercial arbitration. In: American Review of International Arbitration. Nova Iorque: Columbia 

Law School, 2010, n. 21, v. 5, p.6. 
102 REISMAN, Michael; RICHARDSON, Brian. The Present – Commercial Arbitration as a Transnational 

System of Justice: Tribunals and Courts: An Interpretation of the Architecture of International 

Commercial Arbitration. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) Arbitration: The Next Fifty Years, 

ICCA Congress Series, v. 16. Haia: Kluwer Law International, 2012, p. 24. 
103 Para Reisman e Irvani, também o Poder Judiciário do país cuja lei seja aplicável à convenção. 
104  REISMAN, Michael; IRVANI, Heide. The changing relation of national courts and international 

commercial arbitration. In: American Review of International Arbitration. Nova Iorque: Columbia 

Law School, 2010, n. 21, v. 5, p.7. 

105  “The New York Convention provides a carefully structured framework for the review and 

enforcement of international arbitral awards. Only a court in a country with primary jurisdiction over an 

arbitral award may annul that award. Courts in other countries have secondary jurisdiction; a court in a 

country with secondary jurisdiction is limited to deciding whether the award may be enforced in that 

country. The Convention "mandates very different regimes for the review of arbitral awards (1) in the 

[countries] in which, or under the law of which, the award was made, and (2) in other [countries] where 

recognition and enforcement are sought." Under the Convention, "the country in which, or under the 

[arbitration] law of which, [an] award was made" is said to have primary jurisdiction over the arbitration 

award. All other signatory states are secondary jurisdictions, in which parties can only contest whether 

that state should enforce the arbitral award. It is clear that the district court had secondary jurisdiction and 

considered only whether to enforce the Award in the United States.” ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA. United States Court of Appeals, Fifth Circuit. 335 F.3d 357. Relator: Weiner, Circuit Juge. j. 

18 jun. 2003. 
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Convenção de Nova Iorque são apenas jurisdições secundárias, para as quais as partes só 

podem recorrer no momento de execução da sentença arbitral.  Por isso, esse precedente 

se coloca no sentido de que o Poder Judiciário da sede é o único competente para julgar 

ação anulatória de sentença arbitral. 

Por uma questão funcional, o controle da arbitragem antes da fase de execução 

ou homologação, conforme o caso, deve ser feito exclusivamente pelo local da sede. De 

modo distinto, é possível o apoio ao processo arbitral por qualquer Poder Judiciário, nos 

termos deferidos pela legislação de cada país106. 

Mesmo quando um juiz distinto do da sede tem poderes, conforme sua própria 

legislação, para praticar atos de apoio a uma arbitragem estrangeira, há fortes motivos 

para que ele seja cauteloso nessa atuação. É que há um risco de se interferir 

indevidamente no processo arbitral e de conflito com a jurisdição de supervisão e 

controle dos tribunais da sede. Por isso, esclarece Gary Born, os tribunais americanos 

têm demonstrado cautela em praticar esses atos de apoio para arbitragens estrangeiras107. 

Evidentemente, as normas sobre competência em matéria internacional são 

particularmente afetas à soberania de cada país. Como regra, cabe ao direito interno 

regular em quais hipóteses é possível que o seu Poder Judiciário julgue um determinado 

caso. Contudo, a ausência de contenção causa sérios problemas funcionais para o 

desenvolvimento da arbitragem internacional, particularmente com o risco de surgirem 

decisões conflitantes e os efeitos nefastos daí decorrentes 108 . São inegáveis a 

necessidade e a importância do reconhecimento e superação dos limites da cooperação 

internacional na delimitação das competências (jurisdições) nacionais. Não é possível o 

bom desenvolvimento da arbitragem internacional sem o mínimo de contenção e 

previsibilidade na atuação das jurisdições nacionais. 

                                                        
106 GUILHARDI, Pedro. Jurisdiction of National Courts for Interim Reliefs in Aid of Foreign Arbitral 

Proceedings: a Proposed Solution under the New York Convention. In: Revista Brasileira de 

Arbitragem. São Paulo: Comitê Brasileiro de Arbitragem & IOB, 2012, v. IX, n. 36, p. 61. 
107 “Even if a national court has the power to issue provisional measures in connection with a foreign 

arbitration, there are strong reasons for exercising such authority with circumspection. When a court in 

State A issues provisional measures in connection with an arbitration seated in State B, it runs a double 

risk, of interfering in (a) the arbitral proceedings, and (b) the (limited) supervisory jurisdiction of the 

courts in the arbitral seat. In these circumstances, courts have rightly demonstrated caution in granting 

provisional measures.” BORN, Gary B.. International Commercial Arbitration. Haia: Kluwer, 2009, p. 

2059. 
108 108 DEBOURG, Claire. Les contrarieties de decisions dans l’arbitrage international. Paris: LGDJ, 

2012, p. 29-31. 
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A House of Lords da Inglaterra, ao julgar o caso Channel Tunnel Group Ltd v. 

Balfour Beatty Constr. Ltd.109 estabeleceu precedente sobre a possibilidade de apoio dos 

tribunais ingleses a uma arbitragem estrangeira, no caso específico com sede na Bélgica.  

O contrato das partes estabelecia que qualquer disputa seria resolvida por 

arbitragem na Bélgica. No curso do processo arbitral, uma das partes propôs uma ação 

perante a justiça Inglesa pedindo uma injunction para que a outra não paralisasse os 

trabalhos e obra de engenharia. 

 Lord Mustill, em seu voto, manifestou entendimento segundo o qual, nesse tipo 

de situação, “os tribunais devem ter bastante cautela tanto na análise da existência de 

poderes de apoio à arbitragem quanto no exercício destes”. E, mais adiante, estabeleceu 

que o Poder Judiciário belga é o naturalmente habilitado para a prática de atos de apoio 

ao processo arbitral e que, se os autores desejam o apoio do judiciário inglês, é 

indispensável que demonstrem as razões que justificam tal intervenção. Entretanto, 

ressalvou no voto que em certos casos o apoio ao processo arbitral poderia ser 

concedido. 

O caso Channel Tunnel Group Ltd v. Balfour Beatty Constr. Ltd. demonstra  que 

a definição da sede da arbitragem é um fator importante na determinação do Poder 

Judiciário que poderá apoiar o processo arbitral e que, embora seja possível o apoio a 

uma arbitragem estrangeira, tal poder deve ser exercido com cautela. 

A distinção entre jurisdição primária e secundária, segundo a posição de Michel 

Reisman, é fundamental, além de estabelecer qual o Poder Judiciário de supervisão da 

arbitragem, para definir a quem cabe anular a sentença arbitral para fins do Direito 

Internacional da Arbitragem. Tal prerrogativa é exclusiva da sede. A sede é que pode 

processar e julgar a ação anulatória de sentença arbitral110. O julgamento procedente da 

ação anulatória na sede implicaria a impossibilidade de execução da sentença arbitral em 

todos os países. Logo se vê que essa posição mantém, em alguma medida, uma visão 

“monolocalista” da arbitragem (vide item 2.4.2). A jurisdição secundária apenas poderia 

não homologar a sentença arbitral, impedindo a produção de efeitos e a execução da 

sentença em seu próprio território, mas não poderia anular com efeitos internacionais a 

sentença arbitral.  

                                                        
109 REINO UNIDO. House of Lords. [1993] AC 334. Relator: Lord Mustill. j. 17 fev. 1993. 
110  SCHRAMM, Dorothée; GEISINGER, Elliot; PINSOLE, Philippe. Article II. In: NACIMIENTO, 

Patricia et al.  Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on 

the New York Convention. Haia: Kluwer Law International, p. 42. 
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A Convenção de Nova Iorque é, sob este viés, norma atributiva de competência 

internacional para o exercício da ação anulatória de sentença arbitral. 

A jurisdição primária tem a atribuição de controlar o processo arbitral e anular a 

sentença arbitral com definitividade para todos os países partes da Convenção de Nova 

Iorque (art. 5, 1., e, da Convenção de Nova Iorque). A jurisdição secundária apenas pode 

negar efeitos à sentença em seu próprio território. O artigo VI da Convenção de Nova 

Iorque, inclusive, permite a suspensão do pedido de homologação da sentença 

estrangeira, caso exista ação anulatória em curso na sede.  

Adriana Braghetta esclarece que a anulação de uma sentença por um país outro 

que não o da sede da arbitragem não tem efeitos internacionais. Apenas “a anulação na 

sede ou no país cuja lei foi aplicada tem, a priori, vocação para efeitos internacionais.” 

Se a decisão anulatória for de um outro país essa decisão deve ser desprezada pelos 

demais111. 

Para o direito brasileiro, o artigo 38, inciso VI, da Lei de Arbitragem estabelece a 

impossibilidade de homologação da sentença arbitral estrangeira que tenha sido anulada 

pelo Poder Judiciário competente para processar tal ação. Decorre de texto expresso de 

lei que a sentença arbitral estrangeira anulada na sede não pode ser homologada no 

Brasil112. 

O artigo V (2) da Convenção de Nova Iorque permite que qualquer país que seja 

chamado a reconhecer e executar a sentença arbitral decida se essa mesma sentença, 

conforme suas concepções particulares, respeita as noções de arbitrabilidade e de ordem 

pública. Essa análise, entretanto, ocorre exclusivamente para fins de reconhecimento da 

sentença arbitral para esse país em questão. As jurisdições secundárias também têm uma 

participação no controle da arbitragem para fins de produção de efeitos no seu próprio 

ordenamento jurídico e exercem esse controle aplicando as suas próprias legislações.  

O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o caso First Brands do Brasil LTDA. e 

outros v. Petroplus Sul Comércio Exterior S.A. 113 - 114 - 115  que trata exatamente da 

                                                        
111 BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a partir do Brasil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p. 195. 
112 FONSECA, Rodrigo Garcia da. O Artigo VI da Convenção de Nova Iorque. In: WALD, Arnoldo; 

LEMES, Selma Ferreira. (Coords.) Arbitragem Comercial Internacional: a Convenção de Nova Iorque 

e o Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 312. 
113 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0014578-23.2004.8.26.0100. Relator: Des. 

Francisco Loureiro. j. 3 abr. 2014.  
114 Em 18 de julho de 2014, ainda estava pendente de admissibilidade recurso contra essa decisão. 
115 O caso First Brands do Brasil LTDA. e outros v.  Petroplus Sul Comércio Exterior S.A. é, na verdade, 

um litígio complexo entre várias partes relativos à uma série de contratos de Joint Venture firmados. Há 
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ausência de jurisdição (competência internacional) do Poder Judiciário brasileiro para 

julgar ação anulatória de sentença arbitral proferida em sede estrangeira. Nesse caso, as 

partes participaram de uma arbitragem administrada conforme as regras da CCI em 

Miami-FL, Estados Unidos, para dirimir conflito no âmbito de joint ventures 

constituídas pelas partes. As partes haviam escolhido a legislação brasileira para reger a 

validade, interpretação, construção e execução e cumprimento dos contratos de joint 

venture por elas celebrados.  

Proferida a sentença arbitral em Miami, foi feito pedido de homologação de 

sentença arbitral estrangeira, o que foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi, 

então, proposta no Brasil ação anulatória de sentença arbitral. A ação foi julgada 

procedente no 1º grau, sob o argumento de que teria ocorrido uma injusta restrição aos 

limites subjetivos e objetivos da convenção de arbitragem pelo Tribunal Arbitral e pela 

indevida recusa de aplicação da lei processual brasileira ao processo arbitral, o que teria 

sido pedido consensualmente pelas autoras e rés.  

Analisando o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu 

que o Poder Judiciário brasileiro não teria jurisdição para julgar uma ação anulatória de 

sentença arbitral estrangeira, conforme estabelecido pela Convenção de Nova Iorque e 

pela Lei de Arbitragem. A ação anulatória apenas poderia ser processada pelo país no 

qual foi proferida a sentença arbitral ou pelo país cujo direito foi aplicável ao processo 

arbitral (lex arbitrii). Assim consignou o voto condutor do relator Des. Francisco 

Loureiro: 

No caso em tela, uma vez a sentença arbitral que se visa a 

desconstituir foi proferida nos Estados Unidos, e as regras 

escolhidas para reger o procedimento arbitral foram as da própria 

Câmara de Comércio Internacional do mesmo país, forçoso 

reconhecer a impossibilidade de a Justiça brasileira apreciar o 

presente feito anulatório. Destaco que somente algumas regras 

de direito material relativas à interpretação, construção, 

execução e cumprimento dos contratos foram regidas pelas leis 

brasileiras. 

 

                                                                                                                                                                   
vários processos arbitrais na CCI e ações judiciais em São Paulo, Mato Grosso do Sul e no STJ 

envolvendo o mesmo caso. Para uma descrição mais ampla do litígio vide: PEREIRA, Cesar A. 

Guimarães; TALAMINI, Eduardo. Interim Measures and Anti-Arbitration Injunctions in Brazil: 

Answering the Actual Question at Issue. Disponível em: 

<http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/09/03/interim-measures-and-anti-arbitration-injunctions-in-

brazil-answering-the-actual-question-at issue/?utm_source=feedburner&utm_med 

ium=email&utm_campaign=Feed%3A+KluwerArbitrationBlogFull+%28Kluwer+Arbitration+Blog+-

+Latest+Entries%29>. Acesso em: 10 set. 2014. 

http://feedproxy.google.com/~r/KluwerArbitrationBlogFull/~3/W05oSFIZcFA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/KluwerArbitrationBlogFull/~3/W05oSFIZcFA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Esse precedente reconheceu que apenas o país da sede (local em que foi 

proferida ou conforme a lei do qual – lex arbitrii – foi proferida a sentença arbitral) é 

que poderia processar e julgar uma ação anulatória, cabendo aos demais países apenas 

realizar um controle para fins de homologação e execução da sentença arbitral 

estrangeira. 

A Convenção de Nova Iorque, segundo tal precedente, delineia e limita a 

jurisdição internacional dos Estados signatários para intervir em arbitragens que tenham 

sede em outro país.  

Deve-se registrar, entretanto, que tal posição não é unânime. Jan Paulsson, 

analisando o modelo da Convenção de Nova Iorque, critica incisivamente essa distinção 

entre jurisdição primária e jurisdição secundária, sob o argumento de que o real interesse 

da (sede) jurisdição primária sobre a causa e a arbitragem em questão pode ser bem 

menos relevante que o do local de execução, já que a escolha da sede, muitas vezes, se 

dá justamente tendo em vista um foro neutro116. Essa posição do autor decorre de sua 

compreensão sobre os fundamentos jurídicos da arbitragem internacional (vide item 

2.4.4).  

Dogmaticamente, entretanto, considerando o caso brasileiro, é difícil negar a 

atribuição e repartição de competências feita pela Convenção de Nova Iorque. Além 

disso, para o direito brasileiro, não é possível reconhecer e homologar sentença arbitral 

que tenha sido anulada na origem por expressa vedação legal, o que indica o 

territorialismo adotado. 

Da análise dos trabalhos preparatórios da própria Convenção de Nova Iorque fica 

evidente que a discussão sobre a possibilidade de uma sentença arbitral “independente” 

de qualquer Estado foi discutida. Entretanto, a ideia sofreu forte objeção pelos 

representantes enviados por diversos países, prevalecendo a visão de que a exclusão de 

qualquer tipo de supervisão nacional poderia levar a “injustiça e abuso”117. 

                                                        
116 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 36. 
117  Tradução livre: “O Comitê mostrou-se relutante em aceitar a ideia apresentada pela CCI de que 

sentenças ‘internacionais’ deveriam ser ‘completamente independente das legislações nacionais’. 

Particularmente, os representantes da Austrália, Índia e Reino Unido objetaram essa concepção sob o 

argumento de não ser possível afastar a jurisdição do país em que a arbitragem se desenvolveu. Isso seria 

inaceitável, pois a exclusão da supervisão (controle) pelo Poder Judiciário poderia levar a injustiças e 

abuso.” Original: “The committee was reluctant to accept the idea put forward by the ICC that 

‘international’ awards should be “completely independent of national laws’. In particular, the 

representatives of Australia, India and the United Kingdom objected this concept on the grounds that it 

might well involve ousting the jurisdiction of the courts of the country where arbitration took place. This 

was unacceptable as the exclusion of any control by national courts might lead to injustice and abuse.” 

UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. Report of the Committee on the 
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Ou seja, a discussão sobre a possibilidade de uma arbitragem “desconectada” ou 

que opere sem a supervisão de um Poder Judiciário foi diretamente discutida. Por 

influência, talvez, do modelo claramente territorialista da Convenção de Genebra, a 

proposta apresentada pela CCI de afastar a arbitragem internacional dos ordenamentos 

jurídicos nacionais foi recebida com ceticismo. O texto aprovado da convenção reflete 

essa posição118. 

A sede é um critério importante conforme delineado na Convenção de Nova 

Iorque, isso parece não haver dúvidas. Adicionalmente, a Lei Modelo da UNCITRAL 

também parece colocar certa ênfase no papel da sede, reconhecendo uma espécie de 

territorialismo mitigado119. A discussão sobre a deslocalização da arbitragem passa, 

também, pela discussão do próprio conteúdo jurídico da Convenção de Nova Iorque. 

Evidentemente, as legislações nacionais ou tratados de menor abrangência 

podem estabelecer critérios menos rigorosos para o reconhecimento das sentença 

arbitrais, isso é previsto e autorizado pela própria Convenção de Nova Iorque (artigo 

VII), mas tais previsões não decorrem diretamente do estabelecido na própria 

convenção. A convenção de Nova Iorque atribui à sede (país de proferimento ou 

conforme a lei do qual tenha sido proferida a sentença arbitral) uma jurisdição primária 

de apoio e controle da arbitragem. Os demais países (jurisdições secundárias) não devem 

intervir em arbitragens estrangeiras. 

 

2.4. As visões ou filosofias sobre a arbitragem 

 

Muitas questões práticas no Direito da Arbitragem receberão soluções diferentes 

dependendo da visão que se tenha sobre a arbitragem120. Embora a discussão sobre a 

vinculação da arbitragem ao Estado esteja primordialmente ligada aos autores que 

cuidam da Arbitragem internacional, os frutos dessa discussão afetam a prática arbitral 

                                                                                                                                                                   
Enforcement of International Arbitral Awards. E/2704. E/AC.42/4/Rev. 1 28 March 1954. p. 11-12. 

Disponível em: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N55/080/97/PD 

F/N5508097.pdf?OpenElement>. Acesso em: 12 set. 2014. 
118 Para uma analise detalhada das discussões travadas na elaboração da Convenção de Nova Iorque e o 

papel da sede, vide: BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a partir do 

Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 39-45. 
119  MISTELIS, Loukas. Setting Aside of Arbitral Awards and Forum Shopping in International 

Arbitration: Delocalization, Party Autonomy and National Courts in Post-Award Review. In: FERRARI, 

Franco (ed.) Forum Shopping in the International Commercial Arbitration Context. Munique: Sellier 

European Law Publishers, 2013, p. 286-287. 
120 GAILLARD. Emmanuel. The representations of international arbitration. In: Journal of International 

Dispute Settlement. Oxford: Oxford University Press, 2010, v. 1, n. 2, p. 272. 
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como um todo. Essa discussão é fundamental para compreender os institutos jurídicos 

que compõem o Direito da Arbitragem. 

A opção por cada uma dessas linhas de pensamento influencia a postura das 

partes e dos árbitros, do juiz estatal e mesmo do legislador. A aproximação que se tem 

com a arbitragem depende diretamente de uma pré-concepção construída da matéria. 

Pragmaticamente, a representação que cada autor desenvolve sobre a arbitragem 

é influenciada pelo modelo de economia que lhe parece mais adequado, o tipo de 

ingerência que, segundo sua própria concepção, o Estado deve desenvolver sobre a 

atividade privada, a visão pessoal de cada um sobre relações entre sociedade e Estado e 

sobre a globalização. Entender criticamente essas correntes de pensamento, ainda que 

em suas linhas gerais, é fundamental para se compreender as soluções adotadas a 

respeito do grau de controle estatal sobre as decisões arbitrais e, no caso específico deste 

trabalho, sobre a competência dos árbitros. 

O desenvolvimento do direito da arbitragem como se conhece hoje dependeu, em 

grande medida, do trabalho da doutrina e dos esforços de algumas entidades privadas, 

como a Câmara de Comércio Internacional. Antes do surgimento das legislações mais 

recentes e modernas sobre o tema, foram os doutrinadores arbitralistas que 

impulsionaram a difusão e uso do instituto. Mesmo no Brasil esse parece ter sido o caso, 

como se vê de diversos relatos sobre a “operação arbiter” lançada para a aprovação da 

atual Lei de Arbitragem121. 

A resposta a ser dada sobre o grau de intervenção adequada do Estado sobre a 

arbitragem depende menos de uma compreensão cientificamente certa ou errada do que 

de uma opção e, em grande medida, crença de cada autor. Trata-se de uma posição 

ideológica122, portanto. 

Evidentemente a positivação de uma das muitas expectativas existentes é um 

redutor de complexidade típico do direito. Ocorre que há, no campo da arbitragem, uma 

exacerbação das divergências e a normatização (aprovação do conteúdo legislativo) tem 

menor poder de dissuasão. É que o Direito da Arbitragem surgiu como uma matéria 

eminentemente globalizada e o discurso construído por seus operadores pressupõe uma 

pretensão de validade e de standards internacionalmente reconhecidos. Trata-se de um 

fenômeno tipicamente globalizado. As mais diferentes expectativas sobre o que deve 

                                                        
121 Sobre o tema vide: MUNIZ, Petrônio. Operação Arbiter – A História da Lei nº 9.307/96 sobre a 

Arbitragem Comercial no Brasil. Brasília: Instituto Tancredo Neves, 2005. 
122 Para uma conceituação de ideologia e sua influência sobre o Direito e o processo, vide: SILVA, Ovídio 

A. Baptista. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 5-35. 
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compor os institutos arbitrais e quais os seus conteúdos (pretensamente) adequados, 

levam a uma pressão discursiva. Embora exista uma notável harmonização legislativa no 

tema, as interpretações decorrentes são amplamente divergentes. Por mais que se insista 

na existência de um modelo verdadeiramente partilhado da arbitragem, o que se observa 

são diversas visões e expectativas competindo entre si. 

A preocupação com a  construção de um Direito e de uma praxis da Arbitragem 

adequados é compartilhada entre os autores do tema. O objetivo comum é a criação de 

um sistema arbitral viável e que atenda adequadamente os seus usuários. Entretanto, a 

resposta dada sobre qual seria esses sistema e qual a sua relação com o Poder Judiciário 

é mais complexa. Premissas distintas levam a soluções distintas. As razões que 

justificam a adoção de uma ou outra posição são eminentemente ideológicas.  

Não é possível determinar, portanto, aprioristicamente a “correção” ou a 

“adequação” ou não de cada uma dessas representações da arbitragem. Discursivamente 

são posições em competição. Curiosamente são os mesmos textos legais (Convenção de 

Nova Iorque e Leis de Arbitragem internacionalmente conhecidas) que servem de 

argumento e de base para as conclusões pretendidas. 

Emmanuel Gaillard, no seu “Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage 

international”, procura desvendar as correntes teóricas que embasam o tratamento 

doutrinário sobre a ligação da arbitragem internacional e um determinado país, para 

identificar um componente ideológico subjacente em cada uma das correntes123. 

Há, na classificação do autor, três aproximações do tema: a) a primeira entende a 

arbitragem como sendo componente e integrante de uma ordem jurídica estatal 

específica: a ordem da sede da arbitragem; b) a segunda entende que a arbitragem se 

relaciona com uma pluralidade de ordens jurídicas (modelo Westfaliano); e c) a terceira 

procura defender que existe uma ordem jurídica arbitral 124 , o que decorre 

particularmente dos escritos de Goldman de que “a arbitragem não tem foro”125. Além 

dessas posições, deve ser registrada a concepção de Jan Paulsson, que consiste numa 

representação tridimensional da arbitragem, a partir de uma aprofundamento e 

remodelagem do modelo Westfaliano identificado por Gaillard. 

                                                        
123 GAILLARD, Emmanuel. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. In: Recueil des 

cours - Académie de Droit International de La Haye. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 

2007, p. 68-69. 
124 GAILLARD, Emmanuel. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. In: Recueil des 

cours. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 2007, p. 72. 
125 GOLDMAN, Berthold. Les Conflits de Lois dans l’arbitrage international de droit privé. In: Recueil 

des cours. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 1963, t. 109, p. 373-374. 
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Assim, há várias representações da ligação da arbitragem com o Estado 

(especialmente com sua sede jurídica) e, conforme se adote uma ou outra, levam a 

soluções práticas diferentes. Consoante o modelo teórico pretendido, há importantes 

consequências práticas para o processo arbitral126 . A compreensão do que seria um 

controle adequado da competência do árbitro varia necessariamente dependendo da 

adoção de uma dessas concepções.  

Negar completamente a possibilidade de deslocalização da arbitragem significa 

deferir uma importância muito maior para a sede da arbitragem. Ora, se a validade da 

arbitragem depende do sistema jurídico da sede, a anulação da sentença arbitral pelo 

Poder Judiciário da sede significaria sua absoluta nulidade e impossibilidade de 

reconhecimento em qualquer outro país. Por outro lado, aceitando a deslocalização, a 

sede tem muito menos importância e o controle da sentença arbitral seria feito 

exclusivamente pelo local de execução. Haveria dois fundamentos para o controle da 

sentença arbitral: o seu invariável caráter contratual e os variáveis requerimentos 

particulares da jurisdição no qual se buscasse a execução127. 

Nenhuma das correntes nega que o Estado em que se busque a execução da 

sentença arbitral possui competência e atribuição para, conforme sua própria legislação, 

julgar quanto a sua validade ou executividade (ambas as expressões são aqui 

empregadas em uma acepção bastante larga). Entretanto, conforme o caso, questiona-se 

o papel do local da sede para anular a sentença arbitral. Isso ocorre por razões diferentes. 

Tradicionalmente, em uma visão que pode ser chamada de territorialista, sempre 

se considerou o local da sede da arbitragem como designadora da nacionalidade desta. 

Os tribunais da sede possuiriam um papel de supervisão do processo arbitral. No 

contexto da Convenção de Genebra de 1927, uma sentença arbitral não poderia ser 

executada em outro país se pendente qualquer procedimento ou processo judicial para 

revisão de seu conteúdo, assim como não poderia ser homologada uma sentença anulada 

no local onde foi proferida a sentença arbitral. A ideia seria a equiparação “do árbitro 

ao juiz do Estado da sede. Existiria em cada ordem jurídica estatal uma pluralidade de 

                                                        
126 GAILLARD, Emmanuel. Three philosophies of International Arbitration. In: ROVINE, Arthur W.. 

Contemporary issues in International Arbitration and Mediation - The Fordham Papers 2009. 

Boston: Martinus Nijhoff, 2010, p. 305. 
127 PAULSSON, Jan. Arbitration unbound: award detached from the law of its country of origin. In: The 

international and Comparative Law Quarterly. Cambridge: British Institute of International and 

Comparative Law, 1981, v. 30, n. 2, p. 358. 
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jurisdições, das quais o árbitro faria parte128.” O próprio fundamento de validade da 

arbitragem decorreria necessariamente de um direito nacional. 

A Convenção de Nova Iorque mantém a importância do local da sede da 

arbitragem, não apenas para definir uma sentença arbitral estrangeira, mas também para 

estabelecer as linhas gerais para o controle dessas decisões pelos Estados. Entretanto, foi 

abolido o sistema do duplo exequatur e, para alguns países, a anulação da sentença 

arbitral no país da sede não implica a impossibilidade de reconhecimento e execução da 

sentença arbitral em outros países. 

Além disso, a Lei Modelo da UNCITRAL (elaborada em sua primeira versão no 

ano de 1985), que serviu de norte para a legislação de diversos países não afastou o 

papel da sede e estabeleceu uma função territorialmente delimitada de sua aplicabilidade 

e a possibilidade de anulação da sentença arbitral pela sede129. A análise dos trabalhos 

de elaboração da Convenção de Nova Iorque e da Lei Modelo da UNCITRAL 

demonstram a preocupação em limitar e adequadamente direcionar a possibilidade de 

intervenção judicial sobre a arbitragem internacional130. 

A primeira corrente identificada por Gaillard entende que há um importante 

liame jurídico entre a arbitragem internacional e o local de sua sede. O Poder Judiciário 

da sede poderia ser convocado para prestar apoio e para controlar o processo arbitral, 

inclusive através de ação anulatória. Ademais a escolha da sede determinaria a lex 

arbitrii, o conjunto de normas sobre arbitragem a reger o caso, salvo estipulação em 

contrário das partes131. A arbitragem seria parte do ordenamento jurídico da sede. Esse 

era o modelo adotado na Convenção de Genebra. 

A segunda corrente entende que a arbitragem se relaciona, de maneira complexa, 

com o ordenamento jurídico de diversos países. Não apenas do Estado da sede, mas do 

conjunto de todas as ordens jurídicas que precisem reconhecer a eficácia da sentença 

                                                        
128 GAILLARD, Emmanuel. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. In: Recueil des 

cours. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 2007, p. 74. 
129  MISTELIS, Loukas. Setting Aside of Arbitral Awards and Forum Shopping in International 

Arbitration: Delocalization, Party Autonomy and National Courts in Post-Award Review. In: FERRARI, 

Franco (ed.) Forum Shopping in the International Commercial Arbitration Context. Munique: Sellier 

European Law Publishers, 2013, p. 288. 
130 COSSIO, José González de. Arbitraje y Judicatura: un binomio necesario en la ecuación de 

procuración de seguridad jurídica. In: 

<http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/ARBITRAJE%20Y%20JUDICATURA.pdf>. Acesso em: 10 

set. 2014. 
131 ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 30. 
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decorreria sua juridicidade132. Essa posição entende que como diversos Estados podem 

ser chamados para apoiar o processo arbitral ou executar um decisão, todos eles mantêm 

uma relação com a arbitragem. 

A terceira corrente, em uma simplificação, coloca-se no sentido da arbitragem 

internacional ser independente (as vezes são utilizados termos como, “deslocalizada”, 

“anacional”, “verdadeiramente internacional”) do local de sua sede. A sede, por ser uma 

ficção jurídica, não deveria exercer poderes de controle sobre a arbitragem, sob pena de 

prejudicar o andamento dessa. Além disso, as regras procedimentais seriam definidas 

pelos usos e costumes da arbitragem e comércio internacional, não pela aplicação da 

legislação do país da sede133 . Haveria uma deslocalização do processo arbitral que 

apenas se submeteria exclusivamente a um controle a posteriori pelo país no qual se 

buscasse a execução. 

A quarta corrente, entende que a arbitragem é um fenômeno social que existe 

independente da vontade dos Estados, embora possa ser e seja reconhecida por estes. 

Não se trataria, por conseguinte, de uma questão puramente jurídica, mas de 

reconhecimento social e de potencial comunicação com o ordenamento jurídico de 

vários Estados. 

Foge aos limites deste trabalho a discussão teórica quanto à existência de uma 

ordem jurídica arbitral e independente dos Estados. Compreender as diferentes 

concepções sobre a arbitragem em uma sociedade globalizada e complexa, entretanto, é 

importante pelo impacto direto que a discussão tem sobre o controle da competência do 

árbitro. 

 

2.4.1. A corrente que se põe em favor da arbitragem desnacionalizada 

 

Essa corrente teve impulso, principalmente, na França, com os escritos de 

Bérthold Goldman. Em 1963, Goldman proferiu um curso na Academia Internacional de 

                                                        
132 GAILLARD, Emmanuel. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. In: Recueil des 

cours. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 2007, p. 72. 
133 “If delocalization (or denationalization for this purpose too) is embraced, then the award cannot be 

reviewed by the courts of the seat (or place) of arbitration after it has been rendered by an arbitral tribunal, 

as these courts will have no jurisdiction or interest in the arbitration proceedings and their outcome. 

Accordingly, awards would only be challenged at the enforcement stage but not at the end of the 

arbitration. This will be the case with so-called “anational” or “floating” awards. For some people, this is a 

fully unacceptable proposition as arbitration would and should always be under the supervisory role of 

courts.” MISTELIS, Loukas. Delocalization and Its Relevance in Post-award Review. In: Queen Mary 

University of London, School of Law - Legal Studies Research Paper n. 144/2013. Londres: Queen 

Mary, University of London, 2013, p. 167. 
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Haia que se tornou famoso. O título do curso pode ser traduzido como “Problema da Lei 

Aplicável na Arbitragem Internacional de Direito Privado.” Tal curso é, também, 

responsável pelo subsequente debate concernente à questão da nova lex mercatoria134.  

Alguns autores de arbitragem passaram a escrever defendendo sua autonomia e a 

necessidade de uma intervenção mínima do Estado sobre o processo e a prática arbitral. 

O objetivo era fortalecer a arbitragem e garantir sua confiabilidade e flexibilidade, 

evitando uma intromissão exacerbada do Estado, que a pretexto de supervisionar a 

prática arbitral, poderia acabar por destruí-la, tornando-a inefetiva. A arbitragem seria o 

meio de resolução de disputas de um comércio efetivamente internacionalizado (daí a 

ligação com a discussão relativa à nova lex mercatoria). 

A noção de uma ordem jurídica arbitral decorre da constatação de que há um 

grande acordo e uniformidade na regulamentação estatal da arbitragem e sobre os 

requisitos que uma arbitragem precisa preencher para ser tida como um modo vinculante 

e final de resolução de conflitos. Nenhum Estado deteria um monopólio da juridicidade 

da arbitragem, daí a ideia de um sistema jurídico arbitral reconhecível por sistemas 

jurídicos estatais135. 

Na verdade, a argumentação e a defesa de uma ordem jurídica arbitral 

apresentam um certo grau de retórica estratégica, na medida em que defender a 

desvinculação da arbitragem do Estado ou defender um papel seu de verdadeiro foro 

internacional é uma maneira de tentar minimizar as intervenções “negativas” do Estado, 

particularmente para propiciar que medidas protecionistas e antiarbitragem tomadas por 

um Estado, sejam desacreditadas e desconsideradas pelos demais, garantindo a execução 

da sentença arbitral nos demais países. 

Alguns autores, como Emmanuel Gaillard 136 , sustentam que a arbitragem 

internacional e a lex mercatoria representariam um verdadeiro sistema jurídico 

transnacional, sendo desnecessária a ficção em torno do lugar da sede da arbitragem. A 

defesa da arbitragem deslocalizada não significa que ela não seja regida por regras de 

direito, mas implica uma valorização dos usos e costumes do comércio internacional, as 

regras transnacionais. A preocupação é com a emancipação da arbitragem internacional 

                                                        
134 GOLDMAN, Berthold. Les conflits de Lois dans l’arbitrage international de droit privé. In: Recueil 

des cours. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 1963, t. 109. 
135 GAILLARD, Emmanuel. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. In: Recueil des 

cours. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 2007, p. 102. 
136 GAILLARD, Emmanuel. Three philosophies of international arbitration. In: Contemporary issues in 

international arbitration and mediation - Fordham Papers 2009. Boston: Martinus Nijhoff, 2010, p. 

308-309. 
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da influência das leis nacionais e de seus “peculiarismos”137. Essa corrente representa 

uma espécie de neoprivatismo internacional. 

A defesa de uma ordem jurídica arbitral estaria ligada à preocupação de evitar 

que peculiaridades do sistema jurídico de alguns países impedissem a universalização da 

arbitragem. 

Do ponto de vista prático e no que diz respeito mais diretamente ao objeto deste 

trabalho, uma decisão do Poder Judiciário da sede sobre a competência do árbitro não 

necessariamente impediria a execução da sentença arbitral em outros países. O árbitro 

também não estaria obrigado a acatar uma medida antiarbitragem proferida pelo 

Judiciário da sede ou mesmo a anulação da sentença arbitral. A sua obrigação estaria 

voltada para a prolação de uma sentença arbitral exequível, não havendo uma submissão 

necessária do árbitro a essas medidas. Sua autoridade decorreria essencialmente do 

contrato e da vontade livre das partes. 

Para essa corrente, o controle sobre o processo e sentença arbitrais apenas 

deveria ser exercido pelo país no qual se busque o reconhecimento e execução da 

sentença, devendo ser minimizada a intervenção do Poder Judiciário do local da sede. 

Ora, se a arbitragem representa uma ordem jurídica própria e verdadeiramente 

internacional não haveria razão para o Judiciário da sede da arbitragem intervir no 

processo. 

Os principais argumentos tecidos pelos defensores dessa tese giram em torno da 

artificialidade e, em alguma medida, arbitrariedade da escolha do local da sede da 

arbitragem, já que essa escolha, muitas vezes, se dá por mera conveniência ou busca por 

um local neutro ou, ainda, é uma determinação da instituição arbitral selecionada pelas 

partes. Por isso, nem sempre o local da sede tem uma necessária conexão com a disputa, 

tendo um papel meramente transitório138.  

Os defensores dessa corrente sustentam os seus argumentos uma série de 

precedentes existentes na jurisprudência francesa que reconhecem um tratamento 

diferenciado para a arbitragem internacional. 

                                                        
137  MISTELIS, Loukas. Delocalization and Its Relevance in Post-award Review. In: Queen Mary 

University of London, School of Law - Legal Studies Research Paper n. 144/2013. Londres: Queen 

Mary, University of London, 2013, p. 169. 
138  MISTELIS, Loukas. Delocalization and Its Relevance in Post-award Review. In: Queen Mary 

University of London, School of Law - Legal Studies Research Paper n. 144/2013. Londres: Queen 

Mary, University of London, 2013, p. 168. 
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A posição dos tribunais franceses parece ser a de que a anulação da sentença 

arbitral no país da sede não obsta o reconhecimento e execução desta na França139 e que 

uma arbitragem internacional com sede na França, mas sem conexão fática com esse 

país, não pode ser objeto de ação de anulação perante os tribunais franceses. É por isso 

que alguns precedentes judiciais franceses são recorrentemente apontados pelos 

defensores da desnacionalização da arbitragem internacional. 

O caso Götaverken, das décadas de 1970 e início de 1980, é um dos primeiros a 

tratar dessa questão. Nesse caso, um estaleiro sueco (Götaverken Arendal AB) e uma 

empresa estatal de transporte marítimo da Líbia (Libyan General National Maritime 

Transport Company) foram partes em arbitragens administradas de acordo com as regras 

da Câmara de Comércio Internacional – CCI em Paris140. As arbitragens foram iniciadas 

pelo estaleiro sueco em virtude do não pagamento pela empresa libanesa pela construção 

de três navios. 

Prolatada a sentença arbitral condenatória, foi iniciado um processo de execução 

de sentença na Suécia e, concomitantemente, a empresa libanesa propôs uma ação 

anulatória da sentença arbitral na França. Os tribunais dos dois países reconheceram a 

autonomia do processo arbitral em relação ao direito francês. A Corte de Apelação de 

Paris declarou-se incompetente para a ação anulatória, pois não haveria vínculo jurídico 

dessa arbitragem internacional com a França141.   

Outro precedente importante é o caso Hilmarton v Omnium Traitement et 

Valorisation- OTV142 , nesse caso a Cour de Cassation entendeu que uma sentença 

arbitral proferida na Suíça em um processo envolvendo uma sociedade inglesa 

(Hilmarton) e outra francesa (OTV) sobre o pagamento de honorários por um projeto 

desenvolvido na Argélia poderia ser executado na França, mesmo tendo a sentença 

arbitral sido anulada pelo Poder Judiciário da Suíça. 

 A ratio decidendi de tal precedente foi a de que a sentença prolatada seria em 

verdade internacional e não estaria ligada ao ordenamento jurídico da Suíça, de modo 

                                                        
139 “...the well-established French position since 1981 is that the annulment of an award at the seat of the 

arbitration has no bearing on recognition and enforcement of the award in France and that application of 

the more favourable French law that thus results is authorised by Article VII of the [New York] 

Convention.” HULBERT, Richard W.. When the Theory Doesn't Fit the Facts: A Further Comment on 

Putrabali. In: Arbitration International. Haia: Kluwer, 2009, v. 25 n. 2, p. 30. 
140 CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL. Caso CCI n. 2977. CÂMARA DE COMÉRCIO 

INTERNACIONAL. Caso CCI n. 2978. CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL. Caso CCI n. 

3033.  
141 FRANÇA. Cour d’Appel de Paris. Chambre Civile 1. nº F 9224. Relator: C. Bernard. j. 21 fev. 1980. 
142 FRANÇA. Cour de Cassation, Chambre civile 1. nº de Pourvoi 92-15137. Relator: M. Lemontey. j. 23 

mar. 1994. 
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que sua anulação pelo Poder Judiciário Suíço não impediria o seu reconhecimento na 

França 143 . É curioso observar, entretanto, que havia previsão contratual expressa 

estabelecendo que a arbitragem seria em Genebra, aplicando as leis do Cantão de 

Genebra, o que suscitou o argumento dos críticos de que haveria uma “seletividade” na 

definição da “anacionalidade” da sentença arbitral144. 

Nesse mesmo caso, após e como consequência da anulação da primeira sentença 

arbitral pelo Poder Judiciário Suíço, foi proferida uma segunda sentença arbitral, que 

também foi levada para homologação na França. Os tribunais franceses, ao final, 

reconheceram a autoridade de coisa julgada da primeira sentença arbitral, pois como a 

arbitragem foi internacional, a anulação da sentença pela sede não produziria efeitos. 

Mais recentemente, a cour de cassation julgou o caso Putrabali145 , no qual 

entendeu que uma sentença arbitral anulada na Inglaterra poderia ser reconhecida e 

executada na França. Assim como no caso Hilmarton, foi proferida uma segunda 

sentença arbitral, após a anulação da primeira pelo Poder Judiciário da sede. Nessa 

situação, os tribunais franceses entenderam não ser possível homologar a segunda 

sentença, em virtude da coisa julgada decorrente da homologação da primeira sentença 

arbitral, apesar dela ter sido anulada pelos tribunais ingleses. 

Ou seja, o reconhecimento na França da sentença anulada na sede impediu o 

reconhecimento da nova sentença arbitral prolatada justamente em substituição daquela.  

A Cour de Cassation francesa tem consistentemente entendido que uma sentença 

proferida em uma arbitragem internacional não está “integrada” ao ordenamento jurídico 

do país onde foi proferida e pode ser conhecida como tal na França146. 

Esses precedentes são utilizados pelos defensores da tese da desvinculação da 

arbitragem e, também por conta disso, essa corrente pode ser chamada de francesa. 

Entretanto, não parece possível indicar que se trate de uma posição prevalente em 

                                                        
143 Tradução livre”“...a sentença prolatada na Suíça é uma sentença internacional que não está integrada ao 

ordenamento jurídico deste Estado, de maneira que sua existência permanece apesar de sua anulação e o 

seu reconhecimento na França não é contrário à ordem pública internacional”.  Original: “...la sentence 

rendue en Suisse était une sentence internationale qui n'était pas intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, 

de sorte que son existence demeurait établie malgré son annulation et que sa reconnaissance en France 

n'était pas contraire à l'ordre public international.” FRANÇA. Cour de Cassation, Chambre civile 1. Nº de 

Pourvoi 92-15137. Relator: M. Lemontey. j. 23 mar. 1994.         
144  GOODE, Roy. The Role of the Lex Loci Arbitrii in International Commercial Arbitration. In: 

Arbitration International. Haia: Kluwer, 2001, v. 17, n. 1, p. 30. 
145 FRANÇA. Cour de Cassation, Chambre civile 1. Nº de Pourvoi 06-13.93  Arrêt n° 1022 du 29 juin 

2007. Relator: M. Ancel. j. 29 jun. 2007. 
146 PAULSSON, Jan. Arbitration in three dimensions. In: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Ivestigationes Jurídicas de la UNAM. Cidade do México: UNAM, p. 108. Disponível em: 

<http://biblio.juridicas.una m.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/1/dtr/dtr6.pdf>. Acesso em: 16 jun 2013. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/1/dtr/dtr6.pdf
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âmbito mundial. A maior parte dos países permanecem fiel a uma concepção 

territorialista147.  

Não é por acaso que a maior parte dos autores que defendem essa visão são 

franceses, afinal o curso de Berthold Goldman e a discussão pertinente à nova lex 

mercatoria influenciaram decisivamente essa visão. Entretanto, nem mesmo na França 

exista consenso em torno do tema.  

Os suíços Poudret e Besson, adotando uma posição de crítica à lex mercatoria, 

não veem importância na discussão quanto à “anacionalidade” da sentença arbitral, 

independentemente do fato de o tribunal do local da execução não estar obrigado pela 

decisão do tribunal do local da sede quanto à nacionalidade da arbitragem, sendo 

suficiente que o tribunal da execução trate a sentença aparentemente “sem Estado” como 

sendo estrangeira para fins de reconhecimento e execução148. 

 A questão da “deslocalização” da arbitragem traz ainda a discussão sobre a 

competência para uma eventual ação anulatória da arbitragem, que normalmente deve 

ser proposta no país da sede149-150, conforme estabelecido pela Convenção de Nova 

Iorque. Com a redução do papel da sede da arbitragem, o controle ocorreria 

exclusivamente no momento de homologação da sentença arbitral estrangeira ou de sua 

execução. Não faria sentido o controle pela sede, devendo ser privilegiado sempre o 

controle do local de execução. 

 Não é que deixe de ser possível o controle da sentença por ação anulatória, já que 

essa definição depende de uma opção jurídico-positiva de cada país, mas outros países 

não precisariam reconhecer os efeitos da sentença judicial de anulação. Em uma 

arbitragem internacional, a anulação da sentença arbitral pela sede não produziria 

necessariamente efeitos em outros países. 

 A grande preocupação dos defensores dessa posição parece estar ligada ao risco 

de interferência indevida do Poder Judiciário de alguns países, aplicando uma visão 

                                                        
147 Nesse sentido: ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no 

direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009, p. 37. 
148 “Furthermore, the difficulties raised by ‘anational’ awards maybe overcome provided the court  at the 

stage  of enforcement does not feel bound by the findings of the court at the seat as to the ‘nationality’ of 

the ward. It suffices that the former treats the seemingly stateless ward as a foreign ward as far as 

recognition and enforcement are concerned.”  POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. 

Comparative law of international arbitration. 2. ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2007, p. 98. 
149 MOSES, Margaret L.. The principles and practice of international commercial arbitration. Nova 

Iorque: Cambridge University Press, 2008, p. 56-57. 
150  BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem. In: LEMES, Selma Ferreira; 

CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. 

Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, p. 26. 
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provinciana e incompatível com os standards compartilhados na arbitragem 

internacional151. O grande objetivo seria criar uma prática arbitral transnacional com 

regras amplamente reconhecidas. Os operadores jurídicos internacionais não precisariam 

respeitar uma decisão “provinciana” que, em desacordo com os critérios amplamente 

partilhados, anulou uma sentença arbitral.  

  

2.4.2. A corrente que rejeita a arbitragem desnacionalizada 

 

 Em oposição à corrente francesa, há a posição que se coloca pela impossibilidade 

de uma arbitragem internacional desvinculada do local de sua sede. F. A. Mann, em 

1967, escreveu o seu famoso artigo intitulado lex facit arbitrum que é apontado 

geralmente pela doutrina como um dos principais defensores dessa posição. 

 Essa corrente rejeita a possibilidade de uma arbitragem “flutuando num vácuo 

jurídico”. Seria sempre necessário que a arbitragem se ligasse a um sistema jurídico 

nacional (o do país de sua sede jurídica) para poder se desenvolver juridicamente.  

 A legislação e os tribunais nacionais mantêm uma importante relação com a 

arbitragem internacional, embora as partes possam escolher a lei material e 

processualmente aplicável, tal situação só é possível por autorização legal do local da 

sede da arbitragem. Além disso, o tribunal do local da sede retém um papel importante 

de apoio ao processo arbitral, seja para a concessão de medidas cautelares e 

antecipatórias, seja para auxiliar na obtenção de provas ou resolver determinados 

incidentes. 

Toda arbitragem estaria ancorada num sistema jurídico nacional (o de sua sede), 

que lhe conferiria existência jurídica. A sentença arbitral emanaria sempre de um 

sistema jurídico nacional. Outros sistemas jurídicos nacionais reconheceriam o seu 

conteúdo, assim como reconhecem as sentenças judiciais prolatadas por outros países. 

Mas, assim como um ato jurídico japonês anulado por um tribunal japonês não pode ser 

reconhecido em outros países, uma sentença arbitral japonesa anulada em sua sede seria 

não-homologável ou exequível em outros lugares. 

 Além disso, para os defensores dessa tese, o reconhecimento de uma sentença 

anulada no país de origem por outro país, apenas significa que o tribunal que reconheceu 

e homologou a sentença estrangeira ignorou a sua anulação pelo Judiciário da sede, mas 

                                                        
151 ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 38-39. 
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não significa que a arbitragem se tornou “anacional”152 . Casos como Hilmarton ou 

Putrabali, mencionados no item anterior, apenas significariam que na França é possível 

reconhecer e executar uma sentença arbitral anulada no país da sede, mas não 

significariam que existe uma ordem jurídica arbitral ou anacional.  

 Essa posição foi indiscutivelmente predominante até a primeira metade do século 

XX (basta pensar na modelo de arbitragem construído pela Convenção de Genebra da 

1927, eminentemente territorialista). Apesar das críticas que recebeu e do 

desenvolvimento de outras correntes, a verdade é que sua influência permanece 

relevante na percepção que se constrói sobre a arbitragem no contexto internacional153. 

 

2.4.3. O modelo da pluralidade de jurisdições ou modelo westfaliano  

 

 Esse modelo propõe que a arbitragem internacional não está vinculada 

exclusivamente a nenhum país, mas que há um padrão internacional,  podendo cada país 

considerar uma arbitragem válida, conforme sua própria legislação, independentemente 

do que decida o país da sede. Nesse contexto, o local de execução ganha mais relevância 

que a sede. 

 Os árbitros e outros países não estariam vinculados por uma decisão 

idiossincrática ou provinciana do local da sede. Cada sistema jurídico nacional estaria 

livre para decidir sobre a validade e vinculatividade de um determinado processo 

arbitral, independentemente da posição adotada por outros154.  

 Deslocalização não significa que a arbitragem internacional ou a sentença 

arbitral seria independente de todos os ordenamentos jurídicos estatais. Significa a 

possibilidade de uma sentença ser reconhecida pelo ordenamento jurídico do local de 

execução independentemente do tipo de reconhecimento (ou ausência de) que lhe dê o 

seu país de origem ou sede155. 

                                                        
152  GOODE, Roy. The Role of the Lex Loci Arbitrii in International Commercial Arbitration. In: 

Arbitration International. Haia: Kluwer, 2001, v. 17, n. 1, p. 27. 
153 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 31-35. 
154 GAILLARD, Emmanuel. Three philosophies of international arbitration. In: Contemporary issues in 

international arbitration and mediation - Fordham Papers 2009. Boston: Martinus Nijhoff, 2010, p. 

308. 
155 “So-called ‘delocalized awards’ are not thought to be independent of any legal order. ‘Delocalization’ 

refers to the possibility that an award may be accepted by the legal order of an enforcement jurisdiction 

whether or not the legal order of its country of origin has also embraced it. ‘Plurilocalization’ would 

perhaps have been a more accurate term.” PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford 

University Press, 2013, p. 36. 
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 Essa concepção decorre da constatação de que o árbitro não administra a justiça 

em nome de nenhum Estado, mas que, apesar disso, desempenha um papel fundamental 

para a justa composição de um conflito. A sentença arbitral não teria nacionalidade, sua 

juridicidade decorreria do reconhecimento que a arbitragem internacional recebe de 

vários Estados.  

 A arbitragem não estaria geograficamente limitada ao país de sua sede, pois o 

seu desenvolvimento e prática dependeriam mais do reconhecimento que é dado a um 

mecanismo privado e que não depende diretamente de qualquer agente de governo ou 

entidade soberana. A arbitragem internacional seria reconhecida em vários países pelo 

que ela é: um mecanismo privado de resolução de disputas a que apenas impropriamente 

se pode atribuir uma nacionalidade. 

Uma série de ordenamentos jurídicos nacionais garantem a eficácia prática da 

arbitragem, que não depende para ser um fenômeno jurídico reconhecível 

exclusivamente do Direito de sua sede ou do local onde for proferida a sentença arbitral. 

Por isso, uma decisão proferida pelo juiz estatal da sede em uma medida antiarbitragem 

não seria automaticamente ou necessariamente obedecida pelo árbitro, desde que seja 

possível proferir uma decisão válida e exequível em outros países 156 . A correta 

compreensão da arbitragem internacional dependeria da análise dogmática e 

individualizada de cada um dos ordenamentos jurídicos envolvidos em determinado 

caso. 

 A diferença da tese pluralista para a corrente que propõe uma arbitragem 

desnacionalizada está, também, no fundamento de validade da sentença arbitral. Para 

esta, a sentença arbitral seria validada por uma ordem jurídica internacional arbitral; 

para aquela, vários Estados poderiam validamente reconhecer a sentença arbitral. Por 

isso é possível apenas afirmar se uma sentença arbitral é ou não valida em determinado 

país e ordenamento jurídico. 

 A corrente pluralista parte da constatação de que os efeitos práticos de uma 

sentença arbitral depende do reconhecimento que esta sentença e arbitragem receber em 

diversos países. A expectativa de reconhecimento é que permite o efetivo 

desenvolvimento da arbitragem. 

 

 

                                                        
156 GAILLARD. Emmanuel. The representations of international arbitration. In: Journal of International 

Dispute Settlement. Oxford: Oxford University Press, 2010, v. 1, n. 2, 281. 
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2.4.4 O modelo tridimensional 

 

O modelo tridimensional é uma proposta feita por Jan Paulsson e representa uma 

revisão do modelo pluralista de arbitragem existente. O modelo pluralista, na visão do 

autor, embora seja o que mais se aproxima da realidade, é muito restritivo e, por isso, 

insuficiente.  

Para o modelo tridimensional a arbitragem representaria uma ordem social 

autônoma como um grande grau de efetividade prática e repercussão na sociedade. Essa 

efetividade seria representada, inclusive, pelo reconhecimento Estatal e pela pretensão 

generalizada de executividade das sentenças arbitrais. 

A ideia parte da noção de que esferas ou grupos sociais privados são capazes de 

garantir a aplicação e a efetividade de direitos e, por vezes, definir o seu conteúdo. Esse 

tipo de visão não é nova em si mesmo. Também não é de surpreender que, em 

determinadas condições, as decisões ou questões decorrentes dessas esferas procurem 

reconhecimento estatal. 

Não bastaria, na visão tridimensional, a pretensão de legitimidade, mas o fato do 

conjunto de normas que justificam a arbitragem internacional representarem uma 

realidade socialmente eficaz. 

Justamente por a arbitragem constituir um mecanismo que replica o formato do 

processo judicial é que representa um veículo em potencial para arranjos sociais que 

representem ordens jurídicas distintas do modelo estatista tradicional. Isso não significa 

que essas ordens se choquem com o Direito Estatal, pelo contrário, o Estado pode 

escolher dar efeitos a atos derivados dessas ordens privadas e o faz aplicando seu 

próprio Direito. Entretanto, essa possibilidade não apaga o fato de que essas ordens 

funcionam adequadamente em grande medida sem qualquer intervenção estatal157. 

O pluralismo em seu sentido mais simples possui uma representação horizontal, 

a partir da noção de uma série de sistemas jurídicos vinculados a um arranjo 

territorialmente soberano e conectado ao domínio territorial de um Estado e que 

cooperam entre si em algum grau. 

A terceira dimensão surge quando se observa a representação vertical, ou seja, 

quando há num mesmo território ou espaço duas ordens jurídicas se desenvolvendo. 

                                                        
157 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 48-49. 
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A arbitragem internacional seria uma manifestação tridimensional, pois se 

desenvolveria, evidentemente, no território de um ou mais Estados, mas representaria 

um sistema jurídico próprio. 

A arbitragem é plenamente efetiva como decorrência de um arranjo contratual 

que não depende dos juízes ou da legislação nacional. Essa efetividade social 

representaria uma ordem jurídica e seria uma característica própria da tendência 

pluralista em ascensão158.  

 

2.4.5. Algumas observações adicionais sobre pluralismo e arbitragem: Teubner, 

Mascareño e Marcelo Neves. 

 

 Apenas para completar o quadro da discussão do papel da arbitragem 

internacional e, sem fugir do objeto deste trabalho, sobre o grau e o momento de 

controle que o Estado deve exercer sobre a arbitragem, deve-se observar que a discussão 

sobre pluralismo jurídico é bem mais ampla que a discussão travada entre os 

arbitralistas. O objetivo é apenas enquadrar a discussão e indicar que ela não é uma 

excentricidade da arbitragem, mas um tema que tem sido tratado pela sociologia e 

filosofia do Direito.  

 Autores como Emmanuel Gaillard, Roy Goode e Jan Paulsson estão no centro da 

discussão sobre a existência de uma ordem arbitral autônoma ou de um pluralismo 

tridimensional na arbitragem. Sem dúvida, esses autores constatam que a realidade da 

arbitragem internacional supera os limites territoriais do Estado moderno e que a 

realidade do comércio internacional acabou por fomentar o desenvolvimento de um 

contencioso especializado e internacionalizado. Teoricamente os arbitralistas fazem 

referencia às concepções de Kelsen e de Santi Romano e, particularmente Gaillard, aos 

autores franceses precursores da nova lex mercatoria, como Goldman.  

A dificuldade para se transportar o conceito de direito como um fenômeno 

exclusivamente estatal para o plano da arbitragem, especialmente da arbitragem 

internacional, é que impulsiona a discussão sobre a vinculação da arbitragem 

internacional a um determinado Estado. Há muitos que enxergam na arbitragem 

internacional um sistema autônomo de resolução de conflitos, desconectado da esfera de 

                                                        
158 PAULSSON, Jan. Arbitration in three dimensions. In: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Ivestigationes Jurídicas de la UNAM. Cidade do México: UNAM, p. 102. Disponível em: 

<http://biblio.juridicas.una m.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/1/dtr/dtr6.pdf>. Acesso em: 16 jun 2013. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/1/dtr/dtr6.pdf
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influência estatal. A questão encontra-se na justificação teórica de um sistema ou 

ordenamento jurídico privado ou não-Estatal. Embora esse sistema arbitral seja 

reconhecido e, em grande parte, disciplinado pelos Estados, para os defensores dessa 

concepção, não se confunde com esses.  

A discussão sobre pluralismo jurídico, contudo, não está restrita à doutrina 

arbitralista, pelo contrário. Vários autores que tratam da filosofia e sociologia do direito 

abordam o tema em seus escritos, particularmente autores com influência da teoria 

sistêmica Luhmanniana. 

Existiria, na pós-modernidade, uma verdadeira desestatização e 

desterritorialização de várias esferas sociais, com autorregramento jurídico próprio. Isso 

decorreria da alta especialização e fragmentação alcançadas na sociedade mundial, 

decorrente de uma globalização e acentuação das trocas. Isso faria surgir diversos atores 

supranacionais e ordens jurídicas plurais e neoespontâneas159 para os mais variados 

sistemas sociais como o comércio internacional, os esportes, a informática, cada um com 

uma pretensão de autorreferenciamento jurídico, fazendo surgir uma correspondente lex 

mercatoria, lex sportiva, lex digitalis160. Luhmman, e a sua teoria dos sistemas, é um dos 

principais referenciais teóricos adotados pelos autores que defendem a existência de 

esferas jurídicas privadas. 

Além das ordens privadas, existiriam ordens públicas ou quase-públicas de 

decisão de conflito com uma atuação supranacional, seja como órgãos de Direito 

Comunitário ou, ainda, de Direito Internacional Público, como ocorre com o Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

existindo aí também um espaço decisório por vezes conflitante e comunicativo com as 

decisões e julgamentos dos judiciários estatais161. 

Ao invés de um mundo composto apenas por ordens jurídicas estatais, limitadas 

territorialmente, cooperando e comunicando entre si em algum grau, existiriam diversas 

ordens jurídicas ou esferas sociais com capacidade de autorregramento e imposição de 

suas normas, dividindo espaço com as ordens estatais e, muitas vezes, circulando 

livremente e independentemente das fronteiras do Estado Nação moderno. A pós-

modernidade imporia uma grande rede de juridicidade e de esferas sociais com 

                                                        
159 MASCAREÑO, Aldo. Regimenes jurídicos en la constitución de la sociedad mundial. In: Politica 

Criminal. Disponível em: <http://www.politicacirminal.cl>. Acesso em: 01 abr. 2013. 
160 MASCAREÑO, Aldo. Problemas de legitimación en la sociedad mundial. In: Revista da Faculdade 

de Direito da UFG. Goiania: Faculdade de Direito da UFG, jul/dez 2009, v. 33, nº 2, p. 10. 
161 NEVES, Marcelo.  Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 154 e Ss. 
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capacidade de regramento próprio. Substituir-se-ia a rigidez piramidal do direito 

moderno pela flexibilidade da teia comunicativa e contingente da modernidade tardia. 

Essas ordens jurídicas estariam em constante comunicação, atrito e troca recíproca. 

No que diz respeito ao papel da arbitragem internacional nesse contexto, haveria 

uma permanente troca comunicativa entre o sistema arbitral e os sistema judiciais 

estatais e isso seria visível em diversos momentos, sendo a execução da sentença 

arbitral, talvez, o mais marcante, embora certamente não seja o único. Haveria, portanto, 

uma abertura para a comunicação e aprendizagem recíproca entre os sistemas judiciais 

estatais e os sistema arbitral162. 

 Assim, a pós-modernidade tem criado a preocupação pelo estudo de direitos não-

estatais163, alguns deles neoespontâneos164 e que surgem a partir de ordens privadas ou 

quase-públicas que conseguem se afirmar sobre determinadas esferas sociais e bases 

territoriais, de maneira cogente e vinculante, com pretensão de autorreferenciamento. 

 Entretanto, a discussão é extremamente abrangente e envolve desde autores que 

participaram da Escola do Pluralismo jurídico e do Direito Alternativo, que têm ícones 

como Boaventura de Sousa Santos e, no Brasil, teve repercussão em autores como 

Cláudio Souto e Luciano Oliveira até autores que cuidam das peculiaridades do 

comércio internacional, a lex mercatoria. A partir dos estudos sociológicos feitos por 

Boaventura de Sousa Santos, construiu-se a ideia de um direito periférico e que não 

corresponderia ao direito estatal.  

Várias esferas sociais teriam pretensão de autorregramento e 

autorreferenciamento, assim existiria um complexo de normas não-estatais, mas 

vinculantes para a internet (lex digitalis), para os esportes (lex sportiva) ou para o 

comércio internacional (lex mercatoria). Em comum, essas esferas com capacidade de 

autonormatização e autorreferenciamento estariam sobrepostas em um mesmo espaço 

territorial, funcionando como racionalidades parciais e, muitas vezes, comunicando-se 

com o ordenamento jurídico estatal. 

                                                        
162  Em outro contexto, mas propondo um sistema arbitral vide: PARENTE, Eduardo Albuquerque. 

Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. 
163 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado e o Direito na transição pós-moderna: para um novo senso 

comum sobre o Poder e o Direito. In: Revista crítica de ciências sociais. Coimbra: CES, jun. 1990, n. 30, 

passim. 
164  TEUBNER, Gunther. Global private regimes: Neo-spontaneous law and dual constitution of 

autonomous sectors in world society? Disponível em: <http://www.jura.uni-

frankfurt.de/42852650/global_private_regimes.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2014. 
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 Autores como Gunther Teubner 165  entendem que, como decorrência da 

globalização, há uma mudança de foco e que o direito vai saindo dos centros 

politicamente institucionalizados do Estado Nação para a periferia, nos limites entre o 

direito e outros setores sociais globalizados. Haveria uma espécie de direito espontâneo 

e social. Em nível global, a regulação jurídica de determinadas atividades sociais estaria 

fugindo da moldura institucionalizada do Estado. Existiria uma dupla fragmentação da 

sociedade mundial, na medida em que a diferenciação funcional entre os subsistemas 

sociais causaria o choque entre as normas jurídicas ligadas a cada um desses sistemas e, 

em segundo lugar, se observaria um choque entre o direito formal do Estado e o direito 

informal de determinados grupos sociais166. 

 Marcelo Neves, a partir da teoria sistêmica Luhmanniana, aponta que a 

sociedade atual é marcada por uma formação social que se desvincula das organizações 

políticas territoriais e atua em um horizonte de comunicação que ultrapassa as fronteiras 

dos Estados. Haveria uma intricada rede de centros decisores em conexão e constante 

troca entre si. A sociedade seria, portanto, multicêntrica, a partir de uma pluralidade de 

esferas de comunicação com pretensão de autonomia conflitantes entre si. Daí a 

importância do estabelecimento de vínculos construtivos de aprendizado e influência 

recíproca entre as diversas esferas sociais (acoplamento estrutural)167. 

 O contrato e a propriedade são acoplamentos estruturais entre os sub-sistemas 

econômico e jurídico, a Constituição representaria o acoplamento entre política e direito, 

pois representariam mecanismos de interpenetração duradoura entre sistemas168. Haveria 

uma racionalidade transversal. Haveria uma interferência entre os códigos de 

funcionamento (corrupção) de cada um dos sistemas. A racionalidade transversa e os 

entrelaçamentos que a criariam serviriam particularmente ao intercâmbio e ao 

aprendizado recíproco entre experiências com racionalidades diversas. É preciso para o 

desenvolvimento dos sistemas jurídico e econômico, com uma racionalidade transversal,  

                                                        
165  TEUBNER, Gunther. Global private regimes: Neo-spontaneous law and dual constitution of 

autonomous sectors in world society? Disponível em: <http://www.jura.uni-

frankfurt.de/42852650/global_private_regimes.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2014. 
166 TEUBNER, Gunther; KORTH, Peter. Two Kinds of Legal Pluralism: Collision of Transnational 

Regimes in the Double Fragmentation of World Society. Disponível em: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1416041> Acesso em: 20 nov. 2014. 
167 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 29-36. 
168 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 36-37. 
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que os institutos dos contratos e da propriedade, por exemplo, estejam estruturados de 

maneira a permitir essa interação169.   

 Nesse contexto, haveria, também, troca transversal entre as ordens jurídicas 

estatais e ordens jurídicas transnacionais em sentido estrito. Essas ordens jurídicas 

transnacionais, dentre as quais destaca-se a nova lex mercatoria, são construídas 

primariamente não por Estados ou a partir destes, mas por atores privados ou quase-

públicos170. 

 A nova lex mercatoria seria uma ordem transnacional jurídico-econômica 

construída e reproduzida primariamente a partir dos contratos e arbitragens 

internacionais, como uma decorrência da afirmação do comércio internacional e de uma 

esfera social com autorregramento e normatividade. 

Marcelo Neves entende que julgamento de casos como Hilmarton e Putrabali 

evidenciariam uma admissão explícita do Judiciário francês de que a lex mercatoria é 

autônoma em face de qualquer ordem jurídica estatal, constituindo uma ordem jurídica 

deslocalizada. Ao reconhecer (a validade perante o ordenamento jurídico francês) de 

sentenças arbitrais anuladas no país de origem, restaria apontado que a arbitragem não 

está ancorada em nenhuma ordem jurídica estatal, mas que uma sentença arbitral poderia 

ser reconhecida e validada perante o sistema de qualquer Estado, não por advir de um 

outro sistema jurídico estatal, mas por a lex mercatoria constituir um sistema 

autônomo171. 

 A discussão entre os arbitralistas, entretanto, as vezes, passa ao largo ou não se 

apoia no que está sendo discutido sobre a questão entre os autores que cuidam de estudar 

a filosofia ou a Teoria Geral do Direito172.  

 De certa maneira, toda essa discussão depende de um pré-concepção do papel da 

arbitragem em uma sociedade pós-moderna e altamente globalizada e sobre qual é o 

acoplamento ou relação que um sistema privado de resolução de disputas. 

 Não há, como visto, uma uniformidade de pensamento em relação ao tema. O 

que importa ficar registrado é que a discussão sobre o pluralismo jurídico e sobre a 

afirmação de uma ordem jurídica privada não é exclusiva da arbitragem e nem mesmo 

                                                        
169 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 41-50. 
170 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 187-188. 
171 NEVES, Marcelo.  Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 191-194. 
172 MARCHISIO, Giacomo. Jurisdictional Matters in International Arbitration: Why Arbitrators Stand on 

an Equal Footing with State Courts. In: Journal of International Arbitration. Haia: Kluwer Law 

International, 2014, v. 31, n. 4, p. 455-456. 
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dos autores que cuidam desta. É um tema que vem ganhando atenção da filosofia e 

sociologia do direito pelas representações e pela afirmação de diversas esferas sociais no 

contexto pós-moderno. 

 Para o operador do direito, particularmente quando confrontado com uma 

arbitragem internacional, o tema deve ser tomado de maneira pragmática. É preciso 

conhecer as concepções e a pluralidade de expectativas em relação à um dado processo 

arbitral, particularmente, nos árbitros e nos advogados das partes para que se possa 

retoricamente (para fins de convencimento) conduzir o processo arbitral de maneira 

adequada.  

É ingênuo pretender a imposição de um modelo próprio ante a pluralidade e 

contingência das expectativas divergentes. Cabe ao operador jurídico lidar com essa 

flexibilidade e fluidez. 

 Evidentemente, quando analisados individualmente ou a partir de uma 

possibilidade de reconhecimento, para os que admitem uma visão pluralista, cada 

ordenamento jurídico estabelece as próprias regras de reconhecimento e de afirmação, 

daí é pragmaticamente imprescindível analisar a cognoscibilidade de determinada 

arbitragem para o sistema jurídico e direito de determinado Estado. 

 

2.5. Observações críticas sobre essas correntes ou filosofias da arbitragem 

internacional 

 

 O Direito da Arbitragem vem se afirmando como um ramo autônomo e próprio 

do conhecimento jurídico nas ultimas décadas, como decorrência dos diversos estudos, 

obras e conferências consagradas diretamente à disciplina. É uma matéria 

verdadeiramente internacionalizada e globalizada. Fóruns de discussão permanente, 

muitos deles on-line, como os mantidos pela CCI e pelo ITAFOR, permitem uma troca 

constante de experiências e de percepções sobre o tema.  

Por outro lado, a afirmação e justificação de alguns dos seus institutos não 

ocorreram por uma tradição jurídica lentamente sedimentada no tempo, mas pelo esforço 

de determinadas instituições privadas e da academia jurídica. É por isso que a 

arbitragem representa um fenômeno típico da modernidade tardia e daí a complexidade 

de visões e de expectativas sobre qual o formato adequado para o instituto. Essas visões 

possuem um impacto fundamental na construção normativa do Direito da Arbitragem. 
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Rafael Francisco Alves procura minimizar as diferenças entre as correntes 

teóricas indicadas, vislumbrando uma convergência na preocupação dos envolvidos, 

pois a preocupação estaria menos em saber da existência de vinculação da arbitragem à 

sua sede e mais em encontrar o ponto de equilíbrio na interferência do Poder Judiciário 

na arbitragem173. Não compartilhamos inteiramente da posição do autor. A discussão 

continua acendrada e é alvo de uma importante produção doutrinária e de controvérsias 

práticas. Evidentemente há convergência na busca de um equilíbrio entre a arbitragem e 

o(s) Poder(es) Judiciário(s), mas a convergência está na busca, não na solução 

encontrada. 

 Loukas Mistelis aponta que esse é um hot topic que surgiu a partir das décadas 

de 1970 e 1980 e se acentuou nos anos 2000, mas que mudou de escopo passando de 

uma discussão eminentemente teórica sobre a possibilidade de uma arbitragem 

deslocalizada para se centrar na discussão sobre o papel da sede na arbitragem 

internacional174. A discussão corrente recairia menos sobre uma arbitragem autônoma do 

que sobre qual o papel adequado da sede na arbitragem internacional. 

A discussão evoluiu de saber se é possível uma arbitragem desnacionalizada para 

definir qual a importância do papel da sede para a arbitragem internacional. De certa 

maneira, mesmo a corrente que defende uma ordem jurídica arbitral internacional 

reconhece que os Estados têm um papel importante no controle da sentença arbitral, 

apenas se procura mudar o foco desse controle do local da sede para o local de execução 

da sentença arbitral. Os argumentos para minimizar o papel da sede são muitos: a 

escolha da sede é uma questão de mera conveniência das partes; a escolha é feita, muitas 

vezes, em uma simples busca por neutralidade; a escolha, em determinadas situações, 

não é feita pelas partes, mas pelos árbitros ou pela instituição que administra o processo; 

o papel dos árbitros é transitório e a sede pode não ter qualquer conexão relevante com a 

disputa.  

 O controle judicial da competência do árbitro aparece como uma ferramenta de 

gerenciamento de riscos e de afirmação do papel do Estado. É importante para assegurar 

o direito das partes de judicialmente preservar o seu direto a um processo justo e 

legitimamente conduzido. Ou seja, é indispensável para a garantia do devido processo 

                                                        
173 ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 47-48. 
174  MISTELIS, Loukas. Setting Aside of Arbitral Awards and Forum Shopping in International 

Arbitration: Delocalization, Party Autonomy and National Courts in Post-Award Review. In: FERRARI, 

Franco (ed.) Forum Shopping in the International Commercial Arbitration Context. Munique: Sellier 

European Law Publishers, 2013, p. 278-279. 
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legal arbitral. 

 A discussão centrou-se na definição do motivo desse controle dever ser realizado 

pelo local da sede da arbitragem e sua a extensão, bem como dessa revisão em cada 

momento. Os defensores de uma arbitragem desnacionalizada propõem um controle 

exclusivo pelo local em que se buscar a  execução da sentença arbitral. Como a sede 

seria escolhida por uma questão de conveniência, uma sede conveniente para o 

desenvolvimento do processo arbitral poderia ser um local inconveniente para a 

anulação da sentença arbitral175.  

Não é por acaso, aliás, que a discussão se acirrou a partir de década de 1980. É 

que naquele período, com a liberalização das trocas comerciais e a acentuação da 

globalização, a arbitragem começou a ser efetivamente utilizada em escala mundial. Daí 

a preocupação com as “particularidades” das jurisdições estatais176. 

 A globalização (inclusive a globalização dos standards de resolução de disputas, 

representada pela arbitragem) é um processo uniformizador e ditado pelas afirmação de 

modelos partilhados177. Afastar as práticas “provincianas” ou os “particularismos” da 

sede é permitir que uma sentença arbitral anulada em um país periférico venha a ser 

reconhecida e executada em um país central. A retórica do argumento técnico-jurídico 

encobre uma prática de mercado, ou melhor, a afirmação de um novo espaço de mercado 

que sirva aos interesses das forças dominantes no comércio internacional. 

 Limitar a intervenção judicial na arbitragem é, por via transversa, firmar uma 

posição liberalizante para o comércio internacional. 

É possível sustentar criticamente que os argumentos em favor da desvinculação 

da arbitragem internacional advém dos interesses dos países centrais que não querem 

interferência do Poder Judiciário de países periféricos na resolução de disputas 

comerciais e privadas internacionais, o que representaria um modelo de dominação 

capitalista em nível mundial178.  

                                                        
175  MISTELIS, Loukas. Setting Aside of Arbitral Awards and Forum Shopping in International 

Arbitration: Delocalization, Party Autonomy and National Courts in Post-Award Review. In: FERRARI, 

Franco (ed.) Forum Shopping in the International Commercial Arbitration Context. Munique: Sellier 

European Law Publishers, 2013, p. 289. 
176 BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a partir do Brasil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p. 360. 
177 LORETO, Sylvio. Soberania em tempo de globalização. In: BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, 

Francisco; ADEODATO, João Maurício. (Coords.) Princípio da legalidade: da dogmática jurídica à 

teoria do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 596-597. 
178 GAMBOA-MORALES, Nicolás. Remarks on the cooperation between the Latin American judiciary 

and arbitral tribunals with respect to the taking of evidence. International Commercial Arbitration 

Brief. Washington: American University Washington College of Law, 2011, v. 1, n. 1, p. 11-12. 
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Em alguma medida, os resultados apresentados por John Flood e Andrew Caiger 

em pesquisa de campo parecem confirmar essa conclusão. Ao entrevistar diversas 

personalidades ligadas à arbitragem internacional em contratos de construção e 

comparar os resultados das respostas, os autores concluíram que uma das razões para 

haver uma preferencia pela arbitragem internacional é que “empresários e advogados 

ocidentais desconfiam de sistemas jurídicos que não os seus próprios, preferindo o que 

eles consideram um fórum neutro ou, ao menos, familiar” e mais adiante, continuam os 

autores, “quando países de terceiro mundo entram no mercado internacional, os seus 

sistemas jurídicos são percebidos por advogados ocidentais como ineficientes ou pouco 

confiáveis179”, o que justifica a preferência pela arbitragem. 

A arbitragem seria uma opção a um Judiciário ineficiente e, na percepção dos 

entrevistados, corrupto. A tese autonomista parece afastar bem esse tipo de preocupação. 

Se a sede não tem um poder de ingerência relevante e a anulação da sentença arbitral 

não impede sua execução em outros países, não haveria problemas em desenvolver 

arbitragens com sede em países de terceiro mundo; é possível ignorar as decisões de 

seus Judiciários, executando a sentença em um país de primeiro mundo.  

Ou seja, a resolução de uma disputa decorrente de uma transação comercial 

desenvolvida em um país periférico poderia ocorrer efetivamente sem a participação do 

Poder Judiciário desse país. Daí a privatização da resolução de disputa e o recurso para 

fins de execução ao Poder Judiciário de um país central que poderia, inclusive, ignorar a 

anulação da sentença arbitral pelo Poder Judiciário de outro país. Assim, ficariam 

afastados os “localismos” e o “provincianismo” para se construir uma arbitragem 

internacional sem amarras. 

René David, na sua obra clássica, aponta que um dos motivos para a tradicional 

resistência da América Latina em aceitar a arbitragem deve-se justamente à busca pela 

afirmação do Poder Judiciário local e por uma busca por evitar que os conflitos 

envolvendo partes latino americanas e estrangeiras sejam dirimidos fora dos países de 

origem dos primeiros180. Como se vê, há mais por trás da discussão da autonomia da 

arbitragem do que poderia parecer em uma primeira análise: há uma disputa de controle 

pelo mercado mundial de resolução de disputas. 

                                                        
179 Tradução livre do original em inglês. FLOOD, John; CAIGER, Andrew. Lawyers and Arbitration: The 

Juridification of Construction Disputes. In: The Modern Law Review. v. 56. Londres: Modern Law 

Review, 1993, p. 417. 
180 DAVID, René. L’arbitrage dans le commerce international. Paris: Economica, 1982, p. 176. 
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 Essa constatação não implica que o uso da arbitragem necessariamente seja 

prejudicial aos interesses dos empresários de países em desenvolvimento em suas 

relações com empresários dos países centrais. Pelo contrário, um foro neutro e mais 

flexível pode ser de interesse de ambas as partes. 

Sem sombra de dúvida, a preocupação no nível de intervenção judicial sobre a 

arbitragem é partilhada por autores de todas as correntes, mas enquanto pressuposto ou 

ponto de partida a (pré)compreensão de cada um ainda leva a conclusões  

substancialmente diferentes. Premissas diferentes levam a soluções diferentes. É 

importante conhecer a discussão para poder criticamente tratar do controle judicial da 

competência dos árbitros. 

 

2.6. Consequências práticas das correntes sobre a arbitragem para a definição e 

controle da competência do árbitro 

 

 A análise dessas concepções é fundamental para o presente trabalho, pois cada 

uma leva a soluções diferentes para o que se pode chamar de um Direito da Arbitragem 

com concepções internacionalmente partilhadas 181 - 182 . A arbitragem internacional 

desenvolve-se em um campo de relativa ambiguidade normativa, no sentido de que 

existem tantas pretensões legislativas e culturas jurídicas sobre ela, que encontrar a 

solução para o caso é substancialmente mais complexo do que na arbitragem doméstica 

ou num processo judicial. A escolha do árbitro, a definição da sede jurídica e a 

estruturação adequada da convenção de arbitragem mostram-se como instrumentos 

fundamentais para que o usuário da arbitragem e seus advogados possam antever 

minimamente os desfechos e implicações de um processo arbitral internacional. É uma 

tentativa de antever os resultados de um contexto amplamente complexo, no qual há o 

sempre presente risco de intervenção e de diferentes leituras de uma mesma situação por 

diferentes ordenamentos jurídicos. 

                                                        
181 Há outras consequências além das indicadas nesse capítulo (que foca na repercussão para a definição 

da competência do árbitro). Essas consequências incluem a possibilidade de desvinculação da lei 

processual aplicável (lex arbitrii) em relação ao local da arbitragem, a definição das regras de conflito 

(normas de Direito Internacional Privado) aplicáveis ao caso de fundo e a definição do conceito de ordem 

pública que seria relevante. Essas repercussões não foram analisadas por não comporem o objeto do 

trabalho. 
182 Para uma descrição sucinta e esquemática dessas diferenças vide: GAILLARD, Emmanuel. Three 

philosophies of international arbitration. In: Contemporary issues in international arbitration and 

mediation - Fordham Papers 2009. Boston: Martinus Nijhoff, 2010. 
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 Entretanto, considerando os impactos que esses escritos possuem na construção 

do Direito da Arbitragem e seus institutos, mesmo na arbitragem doméstica as 

implicações dessas representações se fazem sentir. 

 As percepções decorrentes das correntes sobre a arbitragem anteriormente 

tratadas, antes de serem uma discussão acadêmica ou meramente teórica, implicam o 

tratamento e a aproximação que os institutos arbitrais receberão. Daí a importância de, 

por exemplo, conhecer a percepção dos árbitros antes de sua indicação para um tribunal 

arbitral e de estudar o direito da sede antes da elaboração da cláusula compromissória.  

 Para a corrente monolocalizadora ou territorialista, a sede teria um papel 

essencial de controle na arbitragem: qualquer decisão da sede sobre a competência 

arbitral deveria ser acatada pelos árbitros. A sentença arbitral anulada na sede seria 

inexistente para todos os demais países. O árbitro, mesmo em uma arbitragem 

internacional, estaria necessariamente subordinado à atuação do Poder Judiciário da 

sede. A arbitragem decorreria juridicamente do ordenamento da sede e toda a atuação 

arbitral deveria se desenvolver dentro de tais limites. De igual maneira, os outros países 

deveriam necessariamente respeitar as decisões do Poder Judiciário da sede em relação a 

uma determinada arbitragem.  

 Ou seja, o controle judicial sobre a arbitragem deveria ser sempre definido a 

partir das regras de direito interno de cada país, não sendo relevante o fato de uma 

arbitragem conter algum elemento de estraneidade para possibilitar um tratamento 

diferenciado da arbitragem, salvo o que a própria lei da sede venha a estabelecer. A 

noção seria de vinculação da arbitragem ao direito da sede. 

 Para a corrente de pluralidade de jurisdições ou westfaliana, os árbitros não 

teriam que necessariamente aceitar uma medida antiarbitragem proferida por qualquer 

Poder Judiciário, inclusive o de sua sede, eles poderiam fazê-lo ou não. De maneira 

semelhante, a anulação de uma sentença arbitral pela sede não seria necessariamente 

vinculante para os outros países. Isso tudo decorre da compreensão de que a arbitragem 

internacional seria validada individualmente pelo ordenamento jurídico de cada país e 

que poderia ter o reconhecimento que o direito de cada país lhe der. Essas considerações 

valem, também, para a corrente tridimensional, que representa uma releitura da posição 

pluralista feita por Jan Paulsson. 

 O controle da competência do árbitro por um Poder Judiciário seria um dado a 

ser tomado pragmaticamente (plano fático), e não semanticamente (plano normativo). 

Seria uma preocupação mais para a efetividade da sentença arbitral do que uma 
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vinculação jurídica. Normativamente, como o fundamento da arbitragem internacional 

estaria em uma série de jurisdições, o processo arbitral poderia continuar desde que 

fosse reconhecível em um país capaz de dar efeito e execução à sentença arbitral, daí a 

observação pragmática sobre as intervenções judiciais. 

 A corrente autonomista chega a conclusões diversas. Há, para os defensores 

dessa concepção, uma manifesta redução dos poderes e da importância da sede jurídica 

da arbitragem. A sede não teria relevância, pois seria uma escolha acidental ou uma 

vicissitude. Além disso o sistema arbitral funcionaria autonomamente e desconectado de 

qualquer direito estatal.  

Os árbitros não estariam obrigados a acatar uma medida antiarbitragem prolatada 

por qualquer Poder Judiciário ou autoridade, bem como qualquer tipo de controle ou 

intervenção judicial sobre a competência do árbitro, pois a validação da arbitragem 

internacional decorreria da ordem jurídica arbitral autônoma e supranacional.  

Além disso, qualquer intervenção judicial prematura (até o momento de 

execução) poderia ser ponderada pelos árbitros, mas não seria vinculante para estes, pois 

os Judiciários nacionais não podem interferir no funcionamento da arbitragem. A 

anulação da sentença arbitral seria irrelevante para os demais países e poderia ser 

desconsiderada. Nenhum Poder Judiciário (nem mesmo o da sede) poderia anular uma 

sentença arbitral de maneira oponível em outros países. 

 Pragmaticamente, cada uma dessas concepções propõe soluções diferentes para 

os mesmos problemas. Mais que isso, essas soluções são formadas basicamente a partir 

da interpretação e discussão dos mesmos textos normativos (Convenção de Nova Iorque 

e legislações nacionais sobre arbitragem). Daí a necessidade de percepção do caráter 

retórico dessas posições. 

 Essas concepções influenciam o tema do controle da competência do árbitro de 

três maneiras: a) influenciam a doutrina que trata do tema; b) influenciam a elaboração 

das legislações nacionais; e c) influenciam decisões judiciais e a interpretação que é feita 

da Convenção de Nova Iorque. Elas permeiam a formação do Direito da Arbitragem 

construído em uma sociedade globalizada. Não há uma interpretação ou concepção 

sobre o tema da competência do árbitro que não esteja, de alguma maneira, 

influenciadapor essa discussão e por essas concepções da arbitragem internacional. 
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3. A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA NA ARBITRAGEM 

3.1. Competência e habilitação para o exercício de uma atividade  

A competência é um tema pertinente à Teoria Geral do Direito. As regras 

jurídicas definidoras de competência, mesmo aquela decorrentes de uma convenção 

privada183, estabelecem um campo de atuação ou uma margem na qual podem – ou 

devem – ser exercidas validamente determinadas atividades. 

As regras de competência estabelecem qual órgão ou entidade deverá exercer 

determinada função em um dado caso. Por isso, as normas sobre competência 

estabelecem, a um só tempo, uma autorização e uma limitação. Ao se estabelecer a 

competência de determinado órgão ou entidade, outorga-se-lhe uma autorização para 

que desenvolva uma determinada atividade e, também, limita-se o seu campo de 

atuação184.  

Por outro lado, as normas definidoras de competência exercem uma limitação 

externa. Ao definir que um determinado órgão é competente para determinada atividade, 

estabelece-se que outros órgãos ou entidades são incompetentes para tanto. Isso ocorre 

mesmo quando potencialmente mais de um órgão tivesse competência de atuar em 

determinada situação, por exemplo, para uma ação de reparação civil todas as varas 

cíveis da comarca do domicílio do réu são potencialmente competentes para julgar o 

caso, mas quando há a fixação da competência em uma delas, não podem as outras 

julgar ou intervir no caso.  

Há, portanto, na noção da competência uma limitação externa: ao se definir (ou 

ao se fixar) a competência de um órgão, exclui-se a competência de outros. 

A norma de competência é, para Souto Maior Borges, uma norma de 

habilitação. Ela habilita a entidade competente para uma determinada conduta nos seus 

termos definida. A norma de competência, para entidades com atribuições de 

julgamento, “confere um poder jurídico em que a habilitação, ou seja, competência, 

consiste: o poder de produzir normas individuais e concretas (atos jurídicos)”185. 

A competência, a um só tempo,  habilita, autorizando determinada atuação, e 

limita, tanto o campo de atuação em que determinado órgão pode atuar (limitação 

interna) quanto impede outros órgãos ou entidades de atuarem nesse mesmo campo 

(limitação externa). 

                                                        
183 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2003, p. 158-159. 
184 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Jurisdição e competência. 2. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 22. 
185 BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 89. 
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O exercício da competência revela, também, uma manifestação ou exercício de 

um poder jurídico. Assim, ao competência se refere tanto a uma função quanto ao 

exercício de poderes. No processo, seja arbitral, seja judicial, o arbitro ou juiz atuam 

funcionalmente na condição de um terceiro imparcial com atribuições de julgamento, 

mas possuem poderes para que possam desempenhar sua função nos termos da 

habilitação que lhes for dada e para os fins especificados. 

É comum, embora inexata, a identificação de competência como sendo um 

conceito próprio do direito público. Em direito privado se falaria na existência de 

capacidade para a prática de determinado ato 186 . Competência diz respeito à 

possibilidade de exercício (habilitação) de determinada atividade ou função. Por 

exemplo, se o diretor de uma sociedade anônima assina um documento que dependeria 

de deliberação da assembleia geral, age fora de sua competência 187 . Por isso, a 

competência pode ser referir não apenas a entes públicos, mas também ao direito 

privado188. 

A atribuição de uma competência significa, também, a atribuição de direitos e 

deveres189. Quem detém competência para julgar determinado caso tem a prerrogativa de 

fazê-lo, mas, também, o ônus de adequadamente desenvolver a sua função. 

No direito processual, é corrente, na linha da tradição italiana, a distinção entre 

jurisdição e competência. Didaticamente, diz-se que o juiz é investido de jurisdição, mas 

que ele a exerce nos limites de sua competência190. A competência seria uma parte de 

um todo representado pela jurisdição, seria a distribuição dessa entre os diversos órgãos 

do Estado191. A competência seria o limite da jurisdição.  

A jurisdição, entendida como uma função fundamental do Estado, inerente à 

sua própria soberania, seria atribuída genericamente ao Poder Judiciário. A jurisdição 

seria na verdade a manifestação de um poder uno, mas exercido, por uma questão 

funcional, dentro de determinados limites. Estes limites seriam as normas atribuidoras 

de competência192. 

                                                        
186 Sobre a distinção entre competência e capacidade: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Jurisdição e 

competência. 2. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 25-30. 
187 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2003, p. 159. 
188 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Jurisdição e competência. 2. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 23. 
189 BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 92. 
190 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 73. 
191 AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José; RAFFO, Julio. Introducción al derecho. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 2004, p. 943. 
192 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 9. ed, São Paulo: Atlas, 2007, p. 134-136. 
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Tal distinção não é particularmente relevante para a arbitragem193. O árbitro 

não retém jurisdição por sua condição de agente público, nem atua em representação da 

soberania estatal. O árbitro julga com poderes decorrentes de um negócio jurídico. Sua 

jurisdição e competência estão adstritas aos limites do contrato e da arbitrabilidade do 

litígio.  

O árbitro desenvolve uma atividade jurisdicional e, certamente, sua atuação é 

limitada e não pode ser exercida indiscriminadamente, mas a mesma norma (convenção 

privada) que lhe dá poderes para uma atuação jurisdicional limita, em grande medida, 

esses mesmos poderes. A convenção de arbitragem cria uma jurisdição e define 

competência potencial. A aceitação do encargo de julgar pelo árbitro (receptum), fixa 

essa competência e permite o exercício da jurisdição.  

 

3.2. Competência e legitimação na arbitragem 

 

A fonte de legitimação do poder jurisdicional do árbitro é diversa da do juiz194. 

A legitimação daquele advém do livre consentimento e manifestação volitiva das partes, 

a deste decorre, entre outros fatores, da investidura, da garantia do juiz natural e da 

conformação legislativa do Estado. Em ambos, entretanto, processo e procedimento, 

enquanto expectativa de conduta a ser reproduzida para a prolação da decisão, 

desenvolvem um papel fundamental. A aceitabilidade da decisão decorre 

necessariamente da observância pelo decisor de um processo pré-estabelecido. Não se 

sabe qual o conteúdo da decisão, mas se sabe qual o caminho até a sua prolação (due 

process of  law). 

Na arbitragem, a própria legitimidade do processo e, por consequência, a da 

sentença arbitral decorrem da vontade das partes. É a vontade das partes que permite o 

surgimento de uma jurisdição privada e o julgamento do conflito. Não é a lei que 

legitima uma arbitragem específica, certamente a lei reconhece, estabelece e legitima o 

sistema arbitral e permite o seu funcionamento. É a vontade das partes que estabelece 

                                                        
193 Por isso, alguns autores utilizam os termos indistintamente para a arbitragem, considerando que alguns 

países falam em competência e outros em jurisdição para designar o fato de o árbitro ter poder para julgar 

um determinado caso. Vide: ALVES, Rafael Francisco. A inadmissibilidade das medidas 

antiarbitragem no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009, p. 59-60. LADEIRA, Ana Clara Viola. 

Conflito de Competência em Matéria de Arbitragem. In: Revista Brasileira de Arbitragem. São Paulo: 

CBAr & IOB, 2014, v. XI, n. 41, p. 44-45. 
194 FREITAS, José Lebre de. Introdução ao processo civil: conceitos e princípios gerais. 2. Ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2009, p. 71. 
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que um conflito determinado(vel) será resolvido por arbitragem195. Sob esse ponto de 

vista, a arbitragem é um fenômeno social que reclamou reconhecimento jurídico. 

Rigorosamente, é a convenção de arbitragem, enquanto negócio jurídico processual196, 

que permite toda a atuação dos árbitros, nos limites da lei. 

Os poderes jurisdicionais do árbitro e o exercício dessa jurisdição se legitimam 

pelo querer das partes. Daí a seriedade e importância de qualquer alegação que diga 

respeito à incompetência dos árbitros197. Dizer que um árbitro é incompetente é dizer 

que ele não tinha poderes para julgar aquele caso. É dizer que todo o processo daí 

decorrente não detinha qualquer legitimidade, já que não derivou do consentimento 

válido.  

O ponto de partida da arbitragem é a convenção de arbitragem, um enunciado 

linguístico com uma vinculatividade específica. Uma norma de derrogação da jurisdição 

estatal geralmente ofertada. O processo arbitral se legitima nos exatos limites da 

competência do árbitro. O problema da legitimidade do juiz ou do Poder Judiciário está 

ligado, em ultima instância, à questão de afirmação do Poder Político e decorre da 

própria feição constitucional e das regras de distribuição do poder do Estado. É uma 

questão relativa à Teoria Geral do Estado. 

Evidentemente, a lei constitui um fator jurídico e, de igual maneira, 

metajurídico legitimador importante e juridicamente autoriza a vontade das partes a 

estabelecer a competência dos árbitros. Ressaltar o aspecto contratual da convenção de 

arbitragem e a importância da autonomia da vontade no tema não é olvidar que a lei 

reconhece e empresta efeito jurídico a essa manifestação volitiva. Aliás, a regra da 

competência-competência e o poder que os árbitros possuem de decidir sobre sua 

própria competência não derivam da convenção das partes, mas são uma atribuição 

prevista em lei. É a lei que autoriza que os árbitros decidam sobre a sua própria 

competência198. 

                                                        
195  BLACKABY, Nigel; CONSTANTINE, Partasides; REDFERN, Alan; HUNTER, J. Martin H.. 

Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 340-341. 
196  Para uma conceituação da noção de negócio jurídico processual vide: BRAGA, Paula Sarno. 

“Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico processual: plano da existência”. Revista de 

Processo. São Paulo: RT, n. 148, jun. 2007. DIDIER JR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. 

Teoria dos fatos jurídicos processuais. Salvador: Juspodivm, 2011. 
197 BERMANN, George. The “Gateway” Problem in International Commercial Arbitration. In: KRÖLL, 

Stefan Michael; Loukas MISTELIS, et al. (eds). International Arbitration and International 

Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution. Haia: Kluwer Law International, 2011, p. 54-

55. 
198 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative law of international arbitration.  2. 

ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2009, p. 386. 
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A arbitragem aparece como uma derrogação ou uma saída dos quadros da 

jurisdição estatal. É uma jurisdição privada, paralela, reconhecida pelo Estado. O 

desenvolvimento de um processo arbitral na ausência de jurisdição do árbitro representa, 

em alguma medida, uma usurpação do exercício da jurisdição estatal. 

A alegação de incompetência do árbitro representa um momento de (potencial) 

crise e desequilíbrio dessa jurisdição privada. Do ponto de vista da legitimidade, aqui 

entendida como aceitabilidade da decisão, é o desejo das partes o ponto central para a 

arbitragem. É a premissa filosófica da liberdade para contratar o ponto central da 

arbitragem199.  

 Essa liberdade é levada ao ponto de afastar uma manifestação da soberania 

estatal, pois o poder de julgar é, também, na concepção moderna de Estado, uma das 

principais formas de afirmação do poder político, é prerrogativa própria do soberano.   

 A legitimidade da arbitragem é autônoma e simbolicamente decorre da 

percepção de uma capacidade de julgar adequadamente, da neutralidade do árbitro 

enquanto um topoi a que se adere. A adesão voluntária do jurisdicionado se substitui a 

autoridade pública do Estado que se impõe sobre todos200. 

 A questão do que leva as partes a tomar essa decisão é diferente e está ligada a 

uma série de pré-compreensões e desejos das partes. Talvez seja o arquétipo do árbitro 

enquanto um julgador mais próximo e especializado, talvez seja o desejo de um 

julgamento mais célere ou confidencial. Entretanto, no momento em que se questiona a 

competência dos árbitros, os motivos que levaram à tomada da decisão tornam-se 

irrelevantes, exceto para a constatação de um eventual vício de vontade.  

 Do ponto de vista do Estado, a arbitragem representa uma afirmação do espaço 

democrático, com o respeito à pluralidade de opiniões e de meios201. É contenção do 

próprio Estado. Entretanto, a saída dos quadros estatais de justiça, por uma questão de 

premissa do Estado Moderno, só pode ser reconhecida em condições por esse mesmo 

Estado pré-determinadas e aceitas. 

 Por isso, a questão da competência do árbitro é central para a definição da 

própria legitimidade do processo arbitral e da sentença, bem como para que o Estado 

possa permitir a saída do julgamento do conflito dos seus quadros tradicionais de justiça. 

                                                        
199 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 3 
200 OPPETIT, Bruno. Teoría del arbitraje. Bogotá: Legis Editores, 2006, p. 41. 
201 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 24-25. 
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 É possível reconhecer uma espécie de legitimação procedimental na arbitragem 

internacional 202 . O procedimento alcança um reconhecimento generalizado que é 

independente da decisão particular e que gera a aceitação e acatamento da decisão. A 

aceitação, sob esse viés, não decorreria do conteúdo da decisão, mas do procedimento 

que se reconhece e que se constrói enquanto expectativa.  

 Certamente esse reconhecimento e essa legitimação pressupõem a aceitação dos 

usuários da arbitragem, daí a importância de construção de limites viáveis e adequados 

para a prática arbitral. No fundo da preocupação no controle da competência do árbitro 

(e da necessidade de limitação desse controle) está a construção de um procedimento 

arbitral viável e que atenda efetivamente às expectativas de quem o escolheu. O controle 

adequado da competência do árbitro é um fator de legitimação do próprio processo 

arbitral. 

 Não é por acaso ou mera coincidência que, conforme a pesquisa realizada pelo 

CBAr e pela Fundação Getúlio Vargas, entre os temas levados ao Judiciário a questão da 

competência do árbitro seja o tema mais recorrente. A afirmação da competência do 

árbitro obsta a utilização de processo judicial. A tática dilatória mais comum é 

justamente questionar a competência do árbitro. 

O respeito ao estabelecido na convenção do árbitro e à competência judicial é 

fundamental para o bom funcionamento do sistema de justiça civil. Intervenções 

judiciais inadequadas acabam por minar o desenvolvimento da jurisdição privada, além 

de criarem um quadro de substancial insegurança jurídica. É que surge o risco de 

                                                        
202 “La legitimación procedimental es central para un derecho fragmentado supranacional y neoespontáneo 

que opera supraterritorialmente. Donde no hay posibilidad de unidad objetual, social y temporal, el 

procedimiento constituye un mecanismo de legitimación como aceptación (‘por las razones que sea’, 

como indica Luhmann) de la aplicación del mismo procedimiento y de los resultados que se deriven 

materialmente de ello. Más aun: una alta vinculación de los afectados al procedimiento y sus resultados 

puede lograrse cuando una indicación procedimental mínima señala que sean las partes (y no toda la 

comunidad jurídica eventualmente afectada) las que construyan elementos relevantes del mismo. De 

especial interés aquí es el caso de los tribunales arbitrales en materias comerciales, en los que el 

procedimiento de formación del tribunal contempla la autonomía de las partes para decidir la ley aplicable 

al arbitraje, la ley aplicable al contrato, el o los idiomas del arbitraje, el número de árbitros, las 

características que ellos deben tener, el tipo de pruebas aceptables y la duración del arbitraje 

(Mereminskaya , 2006,2007). Es decir, el procedimiento indica en este caso que las partes definan 

elementos sustantivos del procedimiento. Subyace a esto una radicalización de la legitimación 

procedimental sobre la base de un modo autorregulado de autoconstitucionalización para la solución de 

controversias. Con ello, la legitimidad —siguiendo a Luhmann— como disponibilidad generalizada de 

aceptar, dentro de ciertos límites de tolerancia, decisiones en este caso arbitrales de contenido aún 

indeterminado, queda asegurada por la autovinculación procedimentalizada de las partes a la generación 

del procedimiento arbitral.” MASCAREÑO, Aldo. Problemas de legitimación en la sociedad mundial. In: 

Revista da Faculdade de Direito da UFG.  Gioânia: Universidade Federal de Goiás, 2009, v. 33, n. 2, p. 

13-14. 
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decisões conflitantes ou contraditórias sobre uma mesma matéria sempre que duas 

jurisdições se entendem como competentes para julgar uma mesma questão litigiosa203. 

Assim, o respeito às regras de alocação de competência entre juízes e árbitros é 

um fator fundamental para o desenvolvimento e afirmação de um sistema de justiça civil 

amplo, democrático e que respeite a vontade do cidadão. O protagonismo judicial 

amplamente propalado cede, na modernidade tardia, espaço para a convivência com a 

jurisdição privada, reconhecendo a complementariedade de funções. O respeito à 

competência do árbitro é impulsionado pela própria flexibilidade de meios existente na 

pós-modernidade, entretanto, o direito é uma matéria que, por excelência, preocupa-se 

com a segurança e a solidez. Daí por que a questão da legitimação do processo arbitral e 

o reconhecimento que se dá ao próprio funcionamento da arbitragem insere-se em um 

contexto de construção de um sistema de justiça civil em sentido amplo e 

pragmaticamente efetivo. 

 

3.3. O contrato de arbitragem como opt out do Poder Judiciário. Até que ponto é 

possível sair do Judiciário? 

 

Um dos pontos centrais para estabelecer a possibilidade de um caso ser julgado 

por arbitragem (bem como para aferir a competência e limites da atuação do árbitro) é 

determinar se o caso é arbitrável e se existe um contrato de arbitragem válido e eficaz 

que abranja a questão conflituosa. Como o poder de julgar do árbitro depende de um 

instrumento contratual, é preciso estabelecer se o árbitro tem competência para julgar o 

caso que lhe for posto. 

A competência do árbitro implica a incompetência do juiz estatal. O efeito 

negativo da convenção de arbitragem determina o afastamento do Poder Judiciário para 

conhecer do mérito da disputa e a impossibilidade de as partes submeterem o mérito da 

disputa ao Judiciário. 

Estabelecer que o árbitro é competente para julgar um caso é o mesmo que 

dizer que o juiz é incompetente para julgar esse mesmo caso. A convenção de 

arbitragem afasta a jurisdição estatal; há um opt out. Escolhe-se, por qualquer razão, não 

recorrer ao Judiciário, mas a um mecanismo privado. 

                                                        
203 DEBOURG, Claire. Les contrarieties de decisions dans l’arbitrage international. Paris: LGDJ, 

2012, passim. 
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As partes decidem que, em vezde terem o seu caso julgado pelo Judiciário, 

preferem subemtê-lo à decisão de um árbitro e assim o fazem como manifestação de sua 

autonomia privada. Auferir a competência do árbitro implica em decidir sobre a 

incompetência do Poder Judiciário. 

A convenção de arbitragem é dotada de força ou efeito vinculante. Esse efeito 

vinculante possui dogmaticamente duas manifestações características: os efeitos positivo 

e negativo da convenção de arbitragem.  

O efeito positivo da convenção de arbitragem volta-se para os contratantes. Pelo 

efeito positivo os contratantes estão obrigados a recorrer ao processo arbitral para o 

julgamento de seu conflito. Isso decorre diretamente do pacta sunt servanda. Como o 

contrato de arbitragem é bilateral, as partes reciprocamente aceitam e têm de se 

submeter à arbitragem. Do efeito positivo decorre, também, o poder de uma parte 

compelir a outra à solução arbitral, como expresso no artigo 7º da Lei de Arbitragem204. 

Ou seja, as partes estão obrigadas à se submeter à arbitragem. Firmado o contrato, não é 

possível sua resilição ou inadimplemento unilateral. 

Esse efeito é chamado de positivo por efetivamente agir sobre os pactuantes, 

compelindo-os à adoção do processo arbitral para dirimir seus conflitos, conforme 

tinham anteriormente pactuado. Logicamente, o efeito positivo só se dá nos limites e na 

extensão da convenção de arbitragem, como se verá adiante. 

O efeito negativo da convenção de arbitragem impede que o Judiciário conheça 

das matérias submetidas à arbitragem. Existindo a convenção arbitral, as partes têm de 

se submeter a esta via de solução de conflitos205. Quer isso dizer que o efeito negativo é 

o que justifica a exceção de arbitragem. O Judiciário não poderá julgar a causa, 

observados os limites do que foi contratado. Assim, proposta uma ação judicial em 

desrespeito à convenção de arbitragem, poderá ser apresentada pelo réu uma exceção de 

arbitragem e deverá o juiz extinguir sem resolução de mérito o processo judicial 

proposto (art. 267, VII, e 301 do Código de Processo Civil de 1973). O efeito negativo, 

                                                        
204 “O efeito positivo da convenção de arbitragem determina que as partes estarão obrigadas a solucionar 

eventual litígio, no caso da cláusula compromissória, ou litígio determinado, no caso do compromisso 

arbitral, da relação jurídica entre elas existente pela via arbitral.”  GUERRERO, Luis Fernando. 

Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: Atlas, 2009, p. 121. 
205 Veja-se trecho da posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Mandado de Segurança 

MS 11308/DF – Mandado de Segurança: 2005/0212763-0: “Destarte, uma vez convencionado pelas partes 

cláusula arbitral, o árbitro vira juiz de fato e de direito da causa, e a decisão que então proferir não ficará 

sujeita a recurso ou à homologação judicial, segundo dispõe o artigo 18 da Lei 9.307/96, o que significa 

categorizá-lo como equivalente jurisdicional, porquanto terá os mesmos poderes do juiz togado, não 

sofrendo restrições na sua competência.” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança 

nº MS 11308/DF. Relator: Min. Luiz Fux. j. em: 09/04/2008. 
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em verdade, prestigia o instituto da arbitragem, garantindo sua atuação útil, pois se as 

partes pudessem, paralelamente, recorrer ao Judiciário, caso este fosse competente para 

conhecer da matéria, o próprio instituto não teria razão de existir206. 

A convenção de arbitragem, é um negócio de direito material, mas possui a 

eficácia negativa no direito pré-processual, por excluir a atuação dos juízes estatais, e 

eficácia positiva no direito processual, com a submissão das partes aos efeitos da 

sentença arbitral207. Ela é que dá poderes jurisdicionais ao árbitro, tornando o juiz estatal 

absolutamente incompetente. 

A ausência de jurisdição do árbitro, entretanto, é uma das poucas situações que 

autorizam a anulação da sentença arbitral (art. 32 da Lei de Arbitragem e arts. II, 3., e V, 

1., c), da Convenção de Nova Iorque). A questão da competência do árbitro para julgar 

determinado conflito pode surgir em vários momentos (antes, durante e após o processo 

arbitral) e pode, conforme o caso, ser enfrentada tanto pelo árbitro quanto pelo juiz. 

A liberdade de contratar e a escolha das partes são elementos definidores da 

própria legitimidade do processo arbitral. Do ponto de vista das partes só será julgado 

por arbitragem quem assim escolher, do ponto de vista da matéria litigiosa, apenas 

questões arbitráveis é que podem ser conhecidas pelo árbitro. A vontade é a pedra 

angular que legitima o processo arbitral208. 

Por isso, é preciso algum grau de controle judicial sobre a competência do 

árbitro, o momento e a maneira como esse controle será exercido é algo que varia de 

país para país. Num modelo de relação cooperativa entre juiz e árbitro, a intervenção 

judicial deve sempre ser feita com duas preocupações, preservar a higidez do processo 

arbitral e resguardar o direito das partes. Deve se estabelecer uma relação cooperativa de 

comunicação e suporte, mas, também, de controle.  

 

 

 

                                                        
206  “A eficácia negativa da convenção de arbitragem retira do Judiciário o poder jurisdicional para 

conhecer as questões que estejam nos limites da convenção da arbitragem celebrada pelas partes. O poder 

jurisdicional é transferido do juiz para o árbitro por previsão legal amparada pela manifestação da vontade 

expressa e escrita das partes, ficando estas impedidas de utilizarem o judiciário de modo unilateral.” 

GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

125.  
207 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, t. 

XV, p. 172. 
208  PARK, William W.. Non-signatories and international contracts: an arbitrator’s dilemma. In: 

PERMANENT COURT OF ARBITRATION (ed.) Multiple Party Actions in International 

Arbitrations. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 2. 
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3.4. O que compõe a análise da competência do árbitro? 

 

A definição do que compõe a análise da competência dos árbitros é tarefa 

complexa, havendo uma diversidade de matérias que, por obstarem um julgamento 

arbitral válido, podem ser entendida como pertinentes a essa análise. O presente trabalho 

não cuidará de analisar especificamente essas espécies (isso requereria um trabalho 

próprio), mas apontará a sua existência e relevância, com o objetivo apenas de enquadrar 

a questão.  

Não há consenso sobre o que comporia especificamente essa análise. Ainda está 

por ser feita, em termos de arbitragem, uma distinção clara entre questões de 

competência e questões de procedibilidade e mesmo de improcedência evidente do 

pedido. O que se observa na doutrina é que qualquer questão prévia e que impeça o 

desenvolvimento do processo arbitral são tratadas como sendo jurisdicionais ou relativas 

à competência do árbitro. 

Geralmente são tratadas como questões “jurisdicionais” ou relativas à 

competência uma série de assuntos que impedem que o árbitro julgue o mérito ou o 

pedido final formulado pelo autor.  

Alguns autores, como S. Brekoulakis, procuram agrupar as questões que 

impedem o desenvolvimento de um processo arbitral em dois grupos, considerando os 

efeitos contratuais e jurisdicionais que decorrem de uma convenção de arbitragem.  

Existiriam questões relativas à convenção de arbitragem em si mesma (requisitos 

contratuais) e condições prévias para que o árbitro tenha jurisdição para julgar uma 

disputa em particular (requisitos jurisdicionais). Essa divisão decorre dos efeitos 

produzidos pela convenção de arbitragem. Ela é um contrato, mas que delimita o modo 

de ser de um processo e a possibilidade de exercício de uma jurisdição. 

Para poder se desenvolver validamente um processo arbitral, é preciso analisar 

a higidez do contrato (se existe, valida e ineficazmente) e é preciso observar se o árbitro 

pode desenvolver sua jurisdição sobre determinado caso concreto. 

Há três pontos centrais a serem observados e que se distinguem entre si, mas que 

são geralmente tratados como mecanismos de aferição da competência do árbitro. O 

primeiro é a discussão da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, o 

segundo é saber se o conflito é arbitrável e o terceiro é determinar os limites e 

abrangência da convenção de arbitragem, para se determinar se determinada matéria ou 

pessoa está vinculada a um determinado contrato de arbitragem. 



91 

Na arbitragem internacional, toda a discussão sobre o que compõe a análise da 

competência do árbitro é agravado pela indefinição muitas vezes existente sobre qual 

direito regerá essa questão e a quem cabe decidir sobre esses assuntos. 

A análise da competência do árbitro não se restringe apenas à existência, 

validade e eficácia da cláusula compromissória, vai além. Há fatores externos ao 

contrato que determinam a ausência de jurisdição do árbitro para julgar determinado 

caso. A arbitrabilidade não depende e não se relaciona a um vício da convenção de 

arbitragem considerada em si mesma, mas a fatores externos, por vezes culturais ou 

metajurídicos, que impedem que determinado caso ou matéria seja julgado por 

arbitragem. Cada ordenamento jurídico é que dirá se uma matéria é ou não inarbitrável. 

Daí a proximidade as vezes apontada entre arbitrabilidade e ordem pública em um 

sentido bastante largo209.  

O que é arbitrável em um país não necessariamente o será em outro. Isso 

justifica que o Art. V, 2., a), da Convenção de Nova Iorque, que permite a negativa de 

homologação de sentença arbitral estrangeira se “segundo as leis daquele país, o objeto 

da divergência não é passível de solução mediante arbitragem”. Ou seja, 

independentemente de ser ou não anulada a sentença pela Poder Judiciário da sede, é 

possível recusar a homologação da sentença arbitral estrangeira que no país em que se 

pretenda a homologação seja inarbitrável. 

Daí, também, a dificuldade de controle da arbitragem e a necessidade de se 

preservar o processo arbitral de uma interferência judicial prematura, particularmente no 

contexto do comércio internacional. A sentença poderá ser irreconhecível e inexequível 

em determinado país (por faltar competência para os árbitros decidirem determinada 

matéria tida como inarbitrável), mas ser plenamente reconhecível e executável em outro. 

Aliás, esta observação vale para qualquer um dos três pontos, um contrato pode 

ser tido como nulo ou ineficaz em um ordenamento, e não o ser em outro. Daí, também, 

um dos fundamentos para a discussão de uma ordem arbitral autônoma, para evitar 

“particularismos da sede”, no dizer de Gaillard. 

A análise da abrangência da convenção de arbitragem também constitui um 

fator fundamental na definição da competência do árbitro, pois superadas as etapas 

                                                        
209 TELES, Joana Galvão. A arbitrabilidade dos litígios em sede de invocação de exceção de preterição do 

tribunal arbitral voluntário. In: GOUVEIA, Mariana França; PINTO-FERREIRA, João (Coords.) Análise 

de jurisprudência sobre arbitragem. Coimbra: Almedina, 2011, p. 62-64. 
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anteriores, é preciso saber quem é que deve se submeter à arbitragem e quais matérias 

podem ser julgadas. 

Assim, a análise da competência do árbitro depende necessariamente do 

estabelecido na convenção de arbitragem e pressupõe um exame desta, considerada em 

si mesma, mas poderá ser limitada por fatores externos, como a arbitrabilidade.  

Nos limites deste trabalho serão apresentadas brevemente apenas a existência e 

as características gerais desses três aspectos, sem os analisar detidamente e sem cuidar 

de outras questões que podem surgir no início de um processo arbitral e dificultar o 

prosseguimento de uma arbitragem. 

 

3.4.1. Existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem 

 

 Não se deve confundir os planos da existência, validade e eficácia. Como 

negócio jurídico material que é, a analise da higidez da convenção de arbitragem 

pressupõe a correta compreensão desses três níveis210. Para uma efetiva submissão das 

partes à arbitragem é preciso que a convenção exista, validamente e produza efeitos.  

Na arbitragem internacional, evidentemente, põe-se a questão de qual lei é que 

regerá a convenção de arbitragem: a questão é própria do Direito Internacional Privado. 

Para os fins do presente trabalho, basta indicar que as concepções de arbitragem 

indicadas anteriormente interferirão substancialmente nesta resposta, existindo quem 

defenda a aplicação de uma ordem jurídica arbitral internacional e quem entenda que 

deve ser aplicada a lei da sede. 

 A vontade é pressuposto para a arbitragem. Ela decorre necessariamente da 

atuação de um homem livre211, capaz de criar regras e de estabelecer sobre os seus 

negócios e sobre como resolver suas disputas. A vontade 212 , portanto, é elemento 

indispensável para a convenção de arbitragem. Como negócio jurídico 213  que é, as 

hipóteses previstas no Código Civil para a nulidade (art. 162) e os defeitos do negócio 

jurídico são aplicáveis à Convenção de Arbitragem214. Assim, a coação, o dolo, o estado 

                                                        
210 Vide: MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 1. MELLO, 

Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência.13. ed. Saraiva: 2007, p. 98-105. 
211 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 2, p. 401-414. 
212 Sobre a vontade e negócio jurídico, vide: MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1954, t. 3, p. 10-44. 
213 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 1, p. 91-93. 
214 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, t. 

XV, p. 189. 
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de perigo, o erro, a lesão são aplicáveis, ao menos teoricamente, na análise da 

anulabilidade da convenção de arbitragem.  

 As hipóteses de anulabilidade aproximam-se da noção de defeito de emissão de 

vontade na convenção de arbitragem. Houve uma emissão de vontade, mas ela foi 

defeituosa. Nessas hipóteses, “pode ter ocorrido uma declaração de vontade, mas em 

circunstâncias tais que não traduza a verdadeira atitude volitiva do agente, ou  persiga 

um resultado divorciado das prescrições legais215”. A análise da vontade efetivamente 

manifestada pelas partes é indispensável para a própria legitimidade do processo arbitral 

e o vício de consentimento, não convalidado, implica na anulabilidade da própria 

convenção de arbitragem, o que imporá aos árbitros a obrigação de extinguir o processo 

arbitral216. 

 Além disso, para contratar sobre arbitragem é preciso uma capacidade específica. 

É preciso, além da capacidade geral para contratar, a capacidade específica para celebrar 

convenção de arbitragem217. É indispensável que a parte contratante possa se submeter à 

arbitragem ou o contrato lhe será ineficaz. Esta noção de capacidade específica 

aproxima-se da noção de arbitrabilidade subjetiva (vide 3.4.3).  

 Do ponto de vista formal, a convenção de arbitragem, embora não requeira 

qualquer solenidade ou a forma pública, não prescinde da forma escrita. Não é possível 

convenção de arbitragem oral; é preciso que exista compromisso escrito nesse sentido. A 

forma escrita é da substância do ato, não valendo o acordo verbal ainda que 

acompanhado por testemunhas. O objetivo é afastar qualquer dúvida sobre a efetiva 

celebração da convenção e é uma regra antiga e reproduzida na maior parte dos 

países 218 . A Lei de Arbitragem exige a forma escrita tanto para a cláusula 

compromissória (art. 4º, §§ 1º e 2º) quanto para o compromisso arbitral (art. 9º, §§ 1º e 

2º). De igual modo estabelece a Convenção de Nova Iorque (art. II, 1.). 

 Entretanto, como não se requer formalidades para o negócio, supre o 

requerimento de forma escrita a troca de e-mails, fax ou outro tipo de comunicação 

telemática que formalize por escrito a celebração do negócio219. 

                                                        
215 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: introdução ao direito civil. Teoria Geral 

do Direito Civil. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 1, p. 513. 
216 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral.  São Paulo: Atlas, 

2009, p. 33-36. 
217 DAVID, René. L’arbitrage dans le commerce international. Paris: Economica, 1982, p. 247. 
218 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 2014, p. 660-

661. 
219 MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 

2008, p. 78. 
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 Nos contratos de adesão, a Lei de Arbitragem é mais rigorosa e requer que  a 

cláusula compromissória arbitral seja redigida em negrito e receba um visto especial do 

aderente ou que seja estabelecida em documento próprio, também devidamente 

assinado. Sem essa formalidade, a cláusula compromissória será ineficaz, exceto se o 

aderente tomar a iniciativa de propor a ação arbitral ou caso concorde posteriormente 

com a instituição da arbitragem. O objetivo é proteger o aderente, evitando que a 

inserção de uma cláusula compromissória num contrato que não foi efetivamente 

negociado dificulte a propositura da ação cabível. 

 O Código Civil estabelece ser nulo o contrato que tenha objeto indeterminado 

(art. 166, II, do Código Civil). Para a convenção de arbitragem isso implica que o 

conflito a ser dirimido deve ser determinado ou, ao menos, determinável. É natural que 

no momento em que se firma uma cláusula compromissória arbitral não se saiba qual 

conflito surgirá ou mesmo se surgirá algum conflito, entretanto é possível determinar o 

seu objeto 220 . Não é possível, contudo, um pacto genérico, dissociado de qualquer 

contrato que estabeleça que todos os conflitos entre as partes serão submetidos à 

arbitragem: é preciso que exista uma determinabilidade do objeto ou será inexequível o 

contrato de arbitragem. 

 A Convenção de Nova Iorque procurou dar segurança no tratamento da questão, 

criando uma presunção de validade para a cláusula compromissória arbitral. Essa 

presunção, embora não seja absoluta, significa a afirmação de que qualquer dúvida sobre 

a vinculatividade da convenção de arbitragem deve ser dirimida in favor arbitralis221.   

 

3.4.2. Limites e extensão ou abrangência do contrato de arbitragem 

 

A convenção de arbitragem é que legitima o desenvolvimento do processo 

arbitral e seus efeitos típicos têm não apenas o condão de obstar o processo judicial, mas 

também de obrigar as partes a recorrer à arbitragem para a solução de suas disputas. É 

justamente isso o que se denomina de efeito vinculante da convenção de arbitragem. 

Entretanto, apenas nos limites do contratado é que o contrato de arbitragem 

produzirá seus efeitos. 

                                                        
220 MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 

2008, p. 79. 
221 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 2014, p. 641. 
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Fala-se em extensão ou abrangência da convenção de arbitragem para se referir 

a quais matérias e a quem está submetido à arbitragem em decorrência de um 

determinado e específico contrato de arbitragem. Há, portanto, uma extensão objetiva e 

subjetiva na convenção de arbitragem. A análise do contrato arbitral permite identificar 

quem é que se submeteu à arbitragem e quais questões e conflitos é que serão julgados 

pelo árbitro. A questão diz respeito à eficácia do contrato de arbitragem. 

A importância dessa identificação é de crucial importância para a definição da 

competência do árbitro. Traçam-se as fronteiras em que pode operar e que o árbitro pode 

decidir. A origem contratual da arbitragem implica, no mais das vezes, a impossibilidade 

de reconhecimento de efeitos do contrato em face de terceiros, já que se trata de res inter 

alios acta.  

A definição da abrangência do contrato de arbitragem pressupõe a análise e 

interpretação do contrato de arbitragem, para definir se um caso ou uma parte específica 

tem de se submeter à arbitragem. Linguisticamente, a análise do enunciado normativo 

inserto na convenção é fundamental para o esclarecimento da questão. É preciso 

compreender a relação jurídica entre as partes e quais são, efetivamente, as partes do 

negócio jurídico subjacente. 

O juiz tem uma jurisdição geral, apenas a exerce conforme as regras atributivas 

de competência. O árbitro tem uma investidura objetiva, derivada de um contrato, não 

existe árbitro além dos limites da convenção de arbitragem222. 

É possível falar em extensão do contrato de arbitragem em um sentido amplo, 

para abranger genericamente a verificação da arbitrabilidade e da existência, validade e 

eficácia da cláusula compromissória arbitral. Ou em sentido restrito, para considerar 

exclusivamente a questão das matérias que as partes decidiram submeter a arbitragem e 

quais são as partes do contrato de arbitragem. 

Na acepção restrita a questão da extensão da convenção de arbitragem não se 

confunde com a discussão sobre a arbitrabilidade, esta que se refere a matérias e 

entidades que, por determinação da lei, apenas podem ser julgadas pelo Poder Judiciário. 

A verificação da extensão do contrato pressupõe a existência válida de um contrato 

capaz de produzir efeitos (eficácia) para aqueles que são partes. A questão é justamente 

saber quem é parte do contrato e sobre qual  matéria esse contrato se refere.  

 

                                                        
222  VALENÇA FILHO, Clávio. Poder Judiciário e Sentença Arbitral:  de acordo com a nova 

jurisprudência constitucional. Curitiba: Juruá, 2008, p.  24.  
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3.4.2.1. A extensão objetiva do contrato de arbitragem 

 

A liberdade na estipulação dos termos do contrato de arbitragem é ampla. As 

partes podem tanto submeter um litígio específico à arbitragem (através de um 

compromisso) quanto estabelecer que conflitos decorrentes de uma determinada relação 

contratual serão dirimidos arbitralmente (cláusula compromissória).  

A análise da extensão objetiva permite saber se uma dada matéria está ou não 

abrangida por determinada convenção de arbitragem. Esta extensão é dita objetiva por 

cuidar das matérias e relações jurídicas que as partes convencionaram ver decididas por 

arbitragem. 

É possível que as partes mantenham uma série de contratos (relações jurídicas 

materiais) que poderão ou não estar interligados. Determinar quais estipulações 

contratuais e quais questões deverão ser dirimidas arbitralmente requer uma análise não 

apenas da redação da cláusula compromissória, mas também do arranjo contratual 

estabelecido pelas partes. É possível que a cláusula compromissória seja pactuada para 

abranger apenas uma questão específica, excluindo outras matérias. 

 Por exemplo, num contrato de franquia com compra e venda de equipamentos, 

é possível uma redação que estabeleça que “qualquer disputa ou conflito relativo a 

compra e venda dos equipamentos será decidido por arbitragem...”, nesse caso é possível 

que as partes tenham querido que a cláusula compromissória não abrangesse disputas 

sobre a relação franqueador-franqueado, mas apenas sobre os aspectos relativos à 

compra e venda dos equipamentos. Haveria uma restrição objetiva na extensão da 

convenção de arbitragem. Sempre na interpretação do contrato deve-se observar mais a 

real intenção das partes que a literalidade das palavras. 

Outra situação comezinha sobre a abrangência da convenção de arbitragem são 

os grupos de contratos e os arranjos contratuais complexos. Sempre que há uma relação 

jurídica entre determinadas partes regida por uma série de contratos, pode surgir a 

necessidade de determinar quais conflitos e relações jurídicas materiais estão abrangidos 

por uma determinada convenção de arbitragem e, em alguns casos, qual convenção de 

arbitragem deve prevalecer, se houver cláusulas arbitrais conflitantes, por exemplo. 

Nos contratos de joint venture, por exemplo, nos quais há um “acordo-base” 

que funciona como um contrato guarda-chuva abrangendo uma série de outros 
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“contratos-satélites”223. Poderá ser preciso saber se a cláusula compromissória inserta 

em um desses contratos abrange disputas decorrentes dos outros. Ou, no caso de uma 

incorporated joint venture, se uma cláusula constante do estatuto ou contrato social da 

joint venture abrange disputas de caráter não societário entre os parceiros. Trata-se de 

uma análise da intenção das partes e, como interpretação contratual que é, deverá 

observar mais a intenção das partes do que a literalidade do que for escrito (art. 112 do 

Código Civil). 

O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de julgar o caso Kia Motors 

Corporation v. Washington Armênio Lopes224, no qual se pretendia a homologação de 

sentença arbitral estrangeira, proferida pela CCI, decorrente de disputa envolvendo 

contrato de joint venture para a venda de veículos na américa latina. A sentença foi 

contestada, entre outros argumentos, pois a “os temas levados à apreciação do Tribunal 

Arbitral não estavam abrangidos pela convenção arbitral225”.  

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, no caso, como a convenção de 

arbitragem foi inserida no bojo do “contrato mãe” através de cláusula compromissória 

ampla, todas os conflitos advindos da relação jurídica complexa mantida entre as partes 

e instrumentalizada em uma série de contratos estaria abrangido pela cláusula 

compromissória.  

A intenção manifestada pelas partes seria reger toda a relação jurídica mantida 

por elas, conforme dictum da Min. Nancy Andrighi:  

 

…para se extrair a real intenção das partes ao firmarem esse 

pacto de colaboração, deve-se ter em mente que as cláusulas e 

condições previstas no contrato de joint venture serviram de 

norte para a elaboração de todos os demais acordos, não sendo 

possível interpretar estes últimos isoladamente. 

 

Daí a conclusão de que a intenção das partes seria estabelecer uma ampla 

abrangência objetiva para a convenção de arbitragem, de modo a eleger a via arbitral 

para todas as disputas decorrentes da joint venture. 

No que diz respeito ao presente trabalho, importa fixar que a análise da 

intenção manifestada pelas partes e o arranjo contratual criado é indispensável para a 

                                                        
223  Sobre joint ventures vide: BASSO, Maristela. Joint ventures: manual prático das associações 

empresariais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
224 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  Sentença Estrangeira Contestada nº SEC.  1/EX. Relatora: 

Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. 19 nov. 2011.  
225 Vide o voto-vista da Min. Nancy Andrighi. 
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correta interpretação da manifestação volitiva e, por conseguinte, para a identificação da 

existência ou não de competência (jurisdição) do árbitro para julgar determinado caso. 

De maneira geral, pode-se ainda dizer que a regra interpretativa do favor arbitralis é 

aplicável nessas situações. A arbitragem, enquanto sistema, deve ser preservada. A 

interpretação deve ser feita para preservar o pactuado. 

 

3.4.2.2. A extensão subjetiva do contrato de arbitragem 

 

A extensão subjetiva do contrato de arbitragem indica quais pessoas e entidades 

estão abrangidas por determinada convenção arbitral. O contrato de arbitragem é 

ineficaz para quem não for contratante. Logo a extensão subjetiva é um fator definidor 

da legitimidade para ser parte no processo arbitral.  

A definição da legitimidade é, na teoria geral do processo, uma questão de 

direito material. A teoria eclética colocou a legitimatio ad causam como uma das 

condições da ação. Logo, sua análise seria anterior ao julgamento do mérito do processo, 

inexistindo legitimidade o processo seria extinto sem resolução meritória. Entretanto, 

afirmar que o autor é parte ilegítima para propor determinada demanda é o mesmo que 

dizer que o autor não é titular do direito alegado, trata-se de análise de mérito.  

No processo arbitral, há sempre uma dupla análise da legitimidade, enquanto 

titularidade ou responsabilidade pelo direito alegado. Deve-se indagar sobre a 

legitimidade (titularidade/responsabilidade) do direito de fundo discutido e para a 

legitimidade para ser parte no processo arbitral.  

É importante evitar confusão terminológica. É possível ser titular do direito 

material, sendo parte legítima para propor uma demanda sobre o caso (ou para ser 

demandado), mas ser parte ilegítima para um processo arbitral, por não se estar 

abrangido na convenção de arbitragem. Em outras palavras, por não ser titular de 

pretensão ou dever de se submeter a processo arbitral.  

A legitimidade para ser parte em processo arbitral decorre não da análise do 

direito de fundo, mas da convenção de arbitragem que estabelece a jurisdição dos 

árbitros e determina a submissão das partes. É questão de direito material, conforme já 

observava Pontes de Miranda. 

Há, na verdade, uma pretensão dúplice. Ou melhor, é necessário analisar duas 

pretensões materiais distintas. Na petição inicial ou requerimento de qualquer 

arbitragem, há pretensão (alegada) ao pedido de mérito e pretensão (alegada) ao uso do 
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remédio jurídico processual pela via arbitral. A convenção de arbitragem é, no fundo, 

um negócio jurídico material para renúncia ao juízo estatal, à processualidade estatal226. 

Considerando que o consenso e a vontade são determinantes para a definição da 

jurisdição e competência do árbitro importa saber quem são as partes que podem (ou que 

se obrigaram a) participar do processo arbitral. A questão é relativamente simples 

quando A e B firmam um contrato de compra e venda e surge uma discussão sobre o 

preço ajustado e A inicia um processo arbitral contra B.  

Entretanto, na hipótese de um contrato assinado com uma empresa parte de 

uma holding, será possível iniciar o processo contra a controladora? Ou é possível que o 

árbitro desconsidere a personalidade jurídica de uma das partes para lidar com uma 

situação de fraude? E se o ato foi praticado com excesso de poderes? Há, enfim, uma 

série de situações em que podem surgir dúvidas quanto a quem deve ser parte no 

processo arbitral. 

É comum a utilização da desginação extensão do contrato de arbitragem à 

partes não signatárias, para indicar que, em determinadas situações, quem não assinou o 

contrato, ainda assim, estará vinculado à convenção de arbitragem. Tal designação é, 

como bem observado por Bernard Honatiau, imprecisa227. Rigorosamente, a análise do 

contrato e da manifestação volitiva das partes ainda é fundamental. Ou seja, não se 

trataria de tornar parte no processo quem não assinou o contrato, mas de encontrar o real 

contratante e submetê-lo ao processo. 

Sempre que se analisa a extensão subjetiva de um contrato de arbitragem, é 

preciso enfrentar a questão do consentimento, para poder determinar se uma 

determinada pessoa pode (obrigou-se) ou não ser parte em um processo arbitral228. 

Uma das teorias que permite lidar com a questão da abrangência subjetiva da 

convenção de arbitragem é a teoria do consentimento implícito229 . Sempre que um 

arranjo societário ou contratual é utilizado para dificultar o uso do remédio jurídico 

processual arbitral seria possível mover o processo arbitral contra os reais contratantes. 

                                                        
226 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, t. 

XV, p. 180. 
227 HONATIAU, Bernard. Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class 

Actions. Haia: Kluwer Law International, 2006, p. 4. 
228 HONATIAU, Bernard. Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class 

Actions. Haia: Kluwer Law International, 2006, p. 7. 
229 Em inglês, “theory of implied consent”. Vide: PARK, William W.. Non-signatories and international 

contracts: an arbitrator’s dilemma. In: PERMANENT COURT OF ARBITRATION (ed.) Multiple Party 

Actions in International Arbitrations. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 4. 
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Por outro lado, não é o simples fato de existir um grupo econômico (de fato ou 

de direito) que permite que qualquer das sociedades do grupo seja demandada em 

processo arbitral. É preciso que exista, em algum grau, por parte dos envolvidos, 

consentimento ou o objetivo de fraudar a outra parte, em um tentativa de evitar o 

processo arbitral230. 

A jurisdição arbitral derivada do consentimento implícito decorre da análise da 

intenção e do comportamento dos envolvidos de modo que uma parte que não tenha 

diretamente assinado a convenção de arbitragem deve razoavelmente ser parte em um 

processo arbitral. O objetivo é preservar a boa-fé contratual. 

Um exemplo é o do empresário que negocia diretamente e em seu nome um 

contrato, mas, no último instante, substitui o polo contratual para que conste uma firma 

da qual é sócio majoritário. A intenção das partes, derivada da boa-fé objetiva, é que o 

real contratante está obrigado a se submeter à arbitragem, ainda que não tenha 

formalmente firmado o contrato, o empresário, no exemplo, implicitamente consentiu 

com o recurso ao processo arbitral. 

Outra situação é quando de maneira abusiva surge uma situação de fraude, o 

contrato é assinado com uma sociedade empresária que é posteriormente esvaziada (tem 

o seu patrimônio propositalmente dilapidado) prejudicando a outra parte. A 

personalidade jurídica aqui poderia ser utilizada para impedir a outra parte de se valer da 

arbitragem, nessas situações é possível que o árbitro reconheça que há uma abuso de 

personalidade jurídica. Por isso, piercing the corporate veil, o processo arbitral pode se 

desenvolver validamente contra o real responsável. 

Um caso muito curioso sobre a abrangência subjetiva da convenção de 

arbitragem e que gerou uma grande controvérsia entre os tribunais franceses e ingleses é 

o caso Dallah Real State v. Government of Pakistan.  Nesse caso, foi celebrado um 

contrato entre a Dallah, uma companhia da Arábia Saudita, e a fundação Awami Hajj, 

entidade mantida pelo Governo do Paquistão, através do qual a Dallah obrigou-se a 

construir acomodações e quartos para receber peregrinos viajando do Paquistão para 

Meca. Tal contrato continha uma cláusula compromissória arbitral CCI, estabelecendo 

sede em Paris.  

As negociações foram conduzidas diretamente pelo Governo do Paquistão que, 

para fins de celebração e execução do contrato, decidiu criar a fundação Awami Hajj. 

                                                        
230 HONATIAU, Bernard. Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class 

Actions. Haia: Kluwer Law International, 2006, p. 48-49. 
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Alguns meses após o início da execução do contrato, o Ministro para Assuntos 

Religiosos do Paquistão, em uma carta no papel timbrado do Ministério, enviou uma 

notificação à Dallah rescindindo o contrato por culpa e inadimplemento contratual da 

Dallah. O governo do Paquistão encerrou todas as atividades da Fundação Awami Hajj, 

que deixou legalmente de existir. 

Dallah, então, iniciou processo arbitral contra o governo do Paquistão conforme 

as regras da CCI em Paris. O governo do Paquistão alegou em sua defesa não ser parte 

do contrato e jamais ter aceitado se submeter à arbitragem. O tribunal arbitral entendeu 

que o governo do Paquistão estaria obrigado e seria parte legítima para o processo 

arbitral, já que a convenção de arbitragem abrangeria não apenas as partes que 

formalmente assinaram o contrato, mas também aquelas que estiveram diretamente 

envolvidas na negociação e execução de dito contrato. No mérito, o Governo do 

Paquistão foi condenado a pagar reparação em valor superior à 20 milhões de libras 

esterlinas.  

A Dallah, então, efetuou requerimento para que a sentença arbitral fosse 

reconhecida e executada na Inglaterra, o que foi inicialmente deferido. O Governo do 

Paquistão se insurgiu contra tal requerimento, alegando que a sentença arbitral não 

poderia ser reconhecida por ter sido proferida contra quem não era parte na convenção 

de arbitragem. A High Court, aplicando o direito francês (considerando que a sede da 

arbitragem foi em Paris), entendeu que não havia convenção de arbitragem que 

obrigasse o governo do Paquistão. Tal posição foi confirmada na Supreme Court do 

Reino Unido231. 

Entretanto, os tribunais franceses (também aplicando o direito francês) 

chegaram a uma solução substancialmente diferente. Em fevereiro de 2011, apenas 

alguns meses após o julgamento da Supreme Court, o tribunal de apelação de Paris 

julgou improcedente uma ação anulatória de sentença arbitral movida pelo Governo do 

Paquistão, tendo por consequência direta que a sentença arbitral, na França, não é nula e 

é apta para ser executada. A fundamentação do tribunal francês foi a de que o Governo 

do Paquistão agiu como se parte fosse e a Fundação Awami Hajj apenas seria um 

intermediário formal e que o verdadeiro contratante seria o Governo do Paquistão, 

                                                        
231 REINO UNIDO.  Supreme Court. [2010] UKSC 46. On appeal from: 2009 EWCA Civ 755. Relator: 

Lord Mance. j. 30 jun. 2010. 
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através do seu Ministério para Assuntos Religiosos. O mesmo caso em dois países, 

soluções diametralmente opostas232. 

Esse caso serve como ilustração de que é possível uma posição que privilegie a 

verdade das negociações e que não deve ser admissível a criação de uma pessoa jurídica 

com o objetivo específico de desviar a submissão ao processo arbitral, particularmente 

quando tal situação causar dano à outra parte. 

Para além dessas situações de consentimento implícito ou desconsideração da 

personalidade jurídica, há outras situações quem podem gerar dúvidas: por exemplo, 

quando há a cessão de direitos e obrigações contratuais ou a fusão, cisão ou 

incorporação de uma sociedade, nas quais se faz importante analisar a transferência de 

direitos e a posição contratual das partes no evento de uma disputa. 

No caso de cessão de posição contratual233 ou transferência indiscriminada dos 

direitos e obrigações contratuais, o melhor entendimento é o de que a obrigação de se 

submeter à arbitragem é transmitida conjuntamente com a cessão do contrato 

principal234, salvo expresso acordo em contrário entre o cessionário, adquirente das 

obrigações, e a outra parte contratante que tenha anuído com a cessão. A vontade do 

cedente, neste ponto, é irrelevante e o acordo entre o cessionário e a outra parte 

contratante de extinguir a convenção de arbitragem deve ser lido como distrato do 

contrato de arbitragem, não como um efeito automaticamente decorrente da cessão. 

Cede-se o direito à arbitragem e se distrata o negócio jurídico. 

Na cessão de posição contratual, todos os direitos e obrigações são transferidos 

ao cessionário, que passa a ocupar a posição contratual do cedente. Tal transmissão 

abrangente necessita da anuência da outra parte contratante do contrato cedido e, como 

regra, implica a transmissão da cláusula compromissória arbitral. Tal transmissão, 

entretanto, não desobriga o cedente da obrigação de se submeter à arbitragem contra o 

                                                        
232  MAYER, Pierre. The extension of the arbitration clause to non-signatories —the irreconcilable 

positions of French and English courts. In: American University International law Review. n. 27. v. 4. 

Washington: American University, 2012, 836.  
233 Sobre a cessão de posição contratual, que não se confunde com as figuras clássicas da cessão de crédito 

e da assunção de dívidas veja-se a colocação de Rosilice Pinheiro e Frederico Glitz: “A cessão da posição 

contratual ganha autonomia, cujos contornos são balizados por uma disciplina jurídica genérica, 

delineando-se como tipo contratual. O contrato de cessão revela-se como instrumento do contrato-base, 

que é objeto de transmissão. A rigor, não  se transfere o contrato, mas sua posição contratual a cargo de 

uma das partes, ora compreendida em sua totalidade. Eis que a finalidade é transmitir globalmente os 

direitos e obrigações que compõem a posição contratual. Isso coloca a descoberto a  complexidade 

obrigacional.” PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Cessão da posição 

contratual na perspectiva do direito brasileiro contemporâneo: em busca da compreensão da relação 

jurídica obrigacional. In: Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI. Brasilia, 2008, p. 6751. 
234 Nesse sentido: MAYER, Pierre. Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire. In: Revue 

de l’Arbitrage. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 1998, v. 1998. n. 2, p. 361-362. 
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outro contratante originário. Essa obrigação perdura. Tanto o cedente quanto o 

cessionário poderão demandar ou ser arbitralmente acionados pelo outro contratante 

originário. 

Um discussão exclusivamente decorrente da relação entre cedente e cessionário 

considerada em si mesma (decorrente puramente da cessão), entretanto, só se submeterá 

à arbitragem se o contrato de cessão assim o dispuser. Contudo, se de algum modo 

forem controvertidos direitos relativos às obrigações e direitos decorrente da posição 

contratual cedida, a cláusula compromissória do contrato originário terá pleno efeito. 

 

3.4.3. A arbitrabilidade 

 

Arbitrabilidade pode ser entendida como a aptidão de determinada matéria ou 

entidade de ser julgada através de arbitragem. Há questões e entidades que apenas 

podem ser julgadas pelo Poder Judiciário235-236.  

Assim, é possível falar em arbitrabilidade em sentido objetivo para designar o 

que (quais matérias) pode ser julgado por arbitragem e em sentido subjetivo 

relacionando-se com quem pode se submeter à arbitragem237. 

A inarbitrabilidade objetiva ou subjetiva implicam a ineficácia  da convenção 

de arbitragem. Não há invalidade na convenção de arbitragem como decorrência da 

inarbitrabilidade, ou o contrato é ineficaz por uma parte não poder se submeter à 

arbitragem ou é ineficaz em relação à determinada matéria. A inarbitrabilidade é uma 

questão externa ao contrato. Ela é uma questão jurisdicional, e não uma questão 

propriamente contratual238.  

Por isso, na arbitrabilidade, a discussão sobre o impedimento para o 

desenvolvimento do processo arbitral não é pertinente apenas ao contrato de arbitragem 

                                                        
235 Utilizamos aqui um sentido restrito para arbitrabilidade. Em uma acepção ampla, por vezes presente na 

doutrina e prática norte-americana, arbitrabilidade incluiria todas as questões relativas à competência do 

árbitro. Vide: BERMANN, George. The “Gateway” Problem in International Commercial Arbitration. In: 

KRÖLL, Stefan Michael; MISTELIS, Loukas, et al. (eds). International Arbitration and International 

Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution. Haia: Kluwer Law International, 2011, p. 58. 
236  A lei aparece como limitadora da possibilidade de autorregramento das partes. Sobre o assunto: 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 3, p. 45-53. 
237  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M..  Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 187-188. 
238 Nesse sentido: BREKOULAKIS, Stavros. On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas 

of Concern. In: Queen Mary University of London, School of Law - Legal Studies Research Paper n. 

20/2009. Londres: Queen Mary, University of London, 2009, p. 38. 
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considerado em si mesmo 239 , mas se volta para um fator externo: a competência 

exclusiva do Poder Judiciário para decidir sobre determinada questão240. A lei fixa que 

determinadas questões que apenas podem ser julgadas pelo Poder Judiciário. 

A jurisdição arbitral é decorrente e limitada pela convenção de arbitragem 

firmada pelas partes, mas a legislação nacional também limita o campo em que pode se 

desenvolver a arbitragem. A arbitrabilidade constitui uma delimitação decisiva para a 

prática arbitral241. Entretanto, há uma tendência de expansão das matérias consideradas 

como arbitráveis, enquanto se observa uma retração da ordem pública interna enquanto 

fator limitador da arbitragem242. 

Nos casos de inarbitrabilidade objetiva, é, muitas vezes, impossível saber se a 

disputa seria inarbitrável ou não no momento em que se firma a convenção de 

arbitragem. De um mesmo contrato é possível que surjam disputas arbitráveis e outras 

inarbitráveis. 

Trata-se de um conceito multifacetado, determinado pelas legislações 

nacionais, mas que possui uma dinâmica própria no âmbito do comércio internacional. 

Há uma tendência de abertura e de expansão das áreas nas quais podem ser realizadas a 

prática arbitral243. 

As legislações nacionais tem um tratamento muito diferenciado sobre quais 

matérias são inarbitráveis. Na Itália, por exemplo, o artigo 806 do Código de Processo 

Civil244 estabelece que apenas disputas sobre direitos que as partes podem dispor é que 

podem ser julgados por arbitragem. Previsões similares a estas podem ser encontradas 

                                                        
239 BREKOULAKIS, Stavros. On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern. In: 

Queen Mary University of London, School of Law - Legal Studies Research Paper n. 20/2009. 

Londres: Queen Mary, University of London, 2009, p. 40. 
240 ARFAZADEH, Homayoon. Arbitrability under the New York Convention: the Lex Fori Revisited. In: 

Arbitration International. v. 17. n. 1. Haia: Kluwer Law International 2001, p. 79.  
241 ROCHA, Caio César Vieira. Limites no controle judicial sobre a jurisdição arbitral no Brasil. 

2012. 317 f.  Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo, 2012, 41-42. 
242 HONATIU, Bernard.  What Law Governs the Issue of Arbitrability? In: Arbitration International. v. 

12. n. 4. Haia: Kluwer, 1996, p. 402. 
243 MISTELIS, Loukas. Is Arbitrability a National or an International Law Issue? In: MISTELIS, Loukas; 

BREKOULAKIS, Stavros. (eds.) Arbitrability: International and Comparative Perspectives. Haia: 

Kluwer International, 2009, p. 6. 
244 “Art. 806. (Controversie arbitrabili) Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro 

insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di 

cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi 

collettivi di lavoro.” 
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no Código Judiciário Belga (art. 1676(1))245, no Código de Processo Civil da Holanda 

(art. 1020 (3))246 e da Grécia (art. 867)247. 

Na legislação de Singapura há uma completa identificação entre arbitrabilidade 

e ordem pública. A Lei de Arbitragem Internacional em seu artigo 11 coloca que 

“qualquer disputa que as partes resolvam submeter à arbitragem, através de uma 

convenção arbitral, poderão ser julgados por arbitragem, exceto se isso for contrário à 

ordem pública.”  

A Lei Chinesa de Arbitragem tomou um viés diferente e, ao invés de se valer de 

um conceito semanticamente aberto, preferiu expressamente excluir algumas matérias 

do âmbito da arbitragem. Na China são inarbitráveis disputas que envolvam direito 

administrativo, direitos da personalidade, do trabalho e disputas relativas a projetos de 

agricultura. 

O Código Civil Francês (art. 2.060248) estabelece que não são arbitráveis as 

questões de estado e capacidade das pessoas, aquelas relativas ao divórcio e separação 

de corpos e as disputas relativas aos interesses da coletividades e estabelecimentos 

públicos e, de maneira mais geral, aquelas matérias que sejam consideradas como de 

ordem pública. Deve se observar entretanto que as empresas públicas que desenvolvam 

atividades industrial ou comercial podem, mediante decreto, serem autorizadas a se 

submeter à arbitragem. 

O Código de Processo Alemão, Seção 1.030 (1)249  toma uma postura mais 

liberal e estabelece que qualquer pretensão envolvendo um interesse econômico pode ser 

                                                        
245 “Art. 1.676., § 1er. Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. Les causes de 

nature non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l'objet d'un arbitrage. 

(...)” 
246 “Article 1020 Arbitration agreements in general - 1. Parties may agree to submit to arbitration disputes 

which have arisen or may arise between them out of a defined legal relationship, whether contractual or 

not. (...)” 
247 “Article 867 - Private law disputes may, by agreement, be submitted to arbitration if the parties to such 

agreement are empowered to freely dispose of the subject-matter of the dispute. The disputes referred to in 

article 663 cannot be submitted to arbitration.” 
248 “Article 2.060 On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles 

relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités 

publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre 

public. Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être 

autorisées par décret à compromettre.” 
249 "Section 1030 - Eligibility for arbitration  - (1) Any claim under property law may become the subject 

matter of an arbitration agreement. An arbitration agreement regarding non-pecuniary claims has legal 

effect insofar as the parties to the dispute are entitled to conclude a settlement regarding the subject matter 

of the dispute.. (2) An arbitration agreement regarding legal disputes arising in the context of a tenancy 

relationship for residential space in Germany is invalid. This shall not apply to the extent the residential 

premises concerned are of the type determined in section 549 subsection (2) numbers 1 to 3 of the Civil 

Code (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).(3) Any stipulations of the law outside of the present Book, 
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objeto de uma convenção de arbitragem. A lei de Direito Internacional Privado da Suíça 

(art. 177 (1))250 tem uma redação um pouco semelhante e estabelece que podem ser 

objeto de arbitragem qualquer disputa envolvendo propriedade.  

No Brasil, a Lei de Arbitragem (art. 1º) enuncia que as pessoas capazes de 

contratar poderão se valer de arbitragem para resolver conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. Tal disposição, no direito brasileiro, já se encontrava na 

redação do revogado artigo 1.072 do Código de Processo Civil de 1973.  

Assim, somente matérias que tratem de direito direitos patrimoniais 251 

disponíveis252 é que podem ser validamente julgadas por arbitragem. Deve haver um 

conteúdo ou interesse patrimonial envolvido. O direito brasileiro, por exemplo, tornou 

inarbitráveis as questões estritamente de estado e capacidade das pessoas, de direito 

pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. É o que 

se depreende da análise conjunta dos artigos 1 da Lei de Arbitragem e 852 do Código 

Civil. 

Não se deve, entretanto, confundir arbitrabilidade e transigibilidade253. Diz-se 

transigível a matéria que possa ser objeto de transação, disposição. Disponibilidade 

relaciona-se com a possibilidade de disposição de determinados bens jurídicos. 

Submeter uma questão à arbitragem não é o mesmo que transigir sobre a questão, pelo 

contrário, a arbitragem é adjudicatória: há decisão final e impositiva prolatada pelo 

                                                                                                                                                                   
according to which disputes may not be subjected to arbitration proceedings, or only if specific 

prerequisites have been met, shall remain unaffected hereby.” 
250 “Article 177 II. Arbitrability 1 Any dispute involving an economic interest may be the subject-matter 

of an  arbitration. 2 If a party to the arbitration agreement is a state or an enterprise or organization  

controlled by it, it cannot rely on its own law in order to contest its capacity to be a party to an arbitration 

or the arbitrability of a dispute covered by the arbitration agreement.”  
251 “Passando à análise do critério da patrimonialidade da pretensão, este dita que serão arbitráveis os 

litígios relativos a interesses susceptíveis de avaliação pecuniária. A primeira questão que se coloca a este 

propósito está relacionada com a própria finalidade desempenhada pelo critério de arbitrabilidade 

objectiva – seleção última entre aquilo que o Estado pode e aquilo que não pode deixar nas mãos dos 

particulares dotados de poderes jurisdicionais.” GONÇALVES, Isabel. A não arbitrabilidade como 

fundamento de anulação da sentença arbitral na lei de arbitragem voluntaria. In: GOUVEIA, Mariana 

França; PINTO-FERREIRA, João. Análise da jurisprudência sobre arbitragem. Coimbra: Almedina, 

2011, p. 146. 
252 O conceito de disponibilidade é complexo e, por vezes, de difícil identificação. A indisponibilidade não 

é absoluta e deve ser aferida no caso concreto, mesmo os direitos ditos indisponíveis tem alguma parcela 

ou viés disponível. Sobre o tema conferir: GONÇALVES, Isabel. A não arbitrabilidade como fundamento 

de anulação da sentença arbitral na lei de arbitragem voluntaria. In: GOUVEIA, Mariana França; PINTO-

FERREIRA, João. Análise da jurisprudência sobre arbitragem. Coimbra: Almedina, 2011, p. 135-166. 
253 LIMA, Bernardo Silva de. A arbitrabilidade do dano ambiental e seu ressarcimento. 2009. 163 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Universidade Federal da Bahia, 2009, p. 51-52. 
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árbitro para as partes. As partes não transacionam na arbitragem, submetem-se à decisão 

de um terceiro254. 

De modo semelhante, patrimonialidade e disponibilidade são conceitos distintos. 

Patrimonial é aquilo que pode ser convertido em dinheiro, mas é possível que uma 

prestação pecuniária seja indisponível. Um bom exemplo é o caso do salário mínimo. 

Não se discute que o salário mínimo tem um evidente conteúdo econômico (é pago em 

dinheiro), mas o seu valor é indisponível255. 

A questão da capacidade das partes para contratar não representa em si um 

requisito de arbitrabilidade, mas um requisito para a existência ou eficácia do contrato 

de arbitragem. Se a parte não for capaz de contratar em geral, por ser menor de idade, ou 

por estar interditado, por exemplo, o efeito prático é que o caso não poderá ser julgado 

por arbitragem, mas não é o mesmo que dizer que há uma inarbitratbilidade: o vício está 

no negócio jurídico.  

O mais importante exemplo de inarbitrabilidade subjetiva, talvez, seja a discussão 

relativa à possibilidade e da Administração Pública ser parte em arbitragem. 

Evidentemente a administração é capaz de contratar, mas ela poderá em determinados 

casos (se assim dispuser a lei) não poder se submeter à arbitragem. 

A discussão quanto à arbitrabilidade de conflitos envolvendo a Administração 

Pública remonta ao direito francês que entendia que a prerrogativa de julgar a 

Administração seria dos tribunais administrativos. O Estado apenas poderia ser julgado 

pelos seus próprios tribunais, gozando, inclusive, de imunidade de jurisdição perante os 

tribunais estrangeiros. Nesse tipo de visão, arbitragem com uma entidade estatal seria 

impensável256. 

No que concerne à arbitrabilidade subjetiva, o Brasil tradicionalmente manteve um 

ranço estatista e de hostilidade em relação à arbitragem, particularmente quanto à 

possibilidade de entes públicos serem parte em processos arbitrais. O desconhecimento 

leva ao medo. Há uma clara tendência de abertura e expansão da possibilidade de entes 

públicos serem partes em processos arbitrais. Um importante exemplo de abertura do 

direito brasileiro nesse ponto é a Lei das Parcerias Público-Privadas (Lei nº 

11.079/2004)  que estabelece ser possível, nos contratos regidos por essa lei, o emprego 

                                                        
254  ALMEIDA, Ricardo Ramalho. Arbitragem comercial internacional e ordem pública. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2005, p.102-103. 
255 LIMA, Bernardo Silva de. A arbitrabilidade do dano ambiental e seu ressarcimento. 2009. 163 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Universidade Federal da Bahia, 2009, p. 53. 
256 DAVID, René. L’arbitrage dans le commerce international. Paris: Economica, 1982, p. 240. 
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de mecanismos privados de resolução de disputas, incluindo a arbitragem. A lei 

procurou estabelecer um equilíbrio ao determinar que a arbitragem tem que ser realizada 

no Brasil e em língua portuguesa. O objetivo é definir que o Brasil será a sede dessas 

arbitragens, resguardando ao Poder Judiciário pátrio um papel de supervisão sobre o 

processo arbitral. 

O Projeto de Lei do Senado de nº 406 de 2013, que propõe alterações na Lei de 

Arbitragem, pretende afastar de vez qualquer dúvida sobre a arbitrabilidade (subjetiva) 

de litígios que envolvam a Administração Pública direta e indireta. O projeto prevê, 

equilibrando o interesse público, que os processos arbitrais que envolvam a 

Administração Pública deverão ser sempre de direito (ficando vedado qualquer tipo de 

julgamento por equidade) e deverão respeitar o princípio da publicidade. Acrescentamos 

que, a exemplo da exigência contida no art. 11 da Lei nº 11.079/2004, o Brasil deve ser 

apontado como sede para esses processos arbitrais, de modo a permitir um controle mais 

adequado dos tribunais pátrios sobre a questão. 

Segundo o projeto de lei, a Administração Pública poderá utilizar a arbitragem em 

qualquer conflito relativo a direitos patrimoniais disponíveis decorrentes dos contratos 

que celebrar. Assim, confirma-se a tendência de abertura e afirmação da arbitragem com 

a Administração Pública no Brasil; aprovado o projeto de lei haverá uma autorização 

geral para utilização da arbitragem. 

 

3.5. A definição sobre a competência do árbitro e do juiz: a regra da competência-

competência e a separabilidade da convenção de arbitragem 

 

Uma das principais regras a serem observadas na relação entre arbitragem e 

Poder Judiciário é a regra da “Competência-competência”, as vezes chamada de 

Compétence-compétence ou “Kompetens-Kompetenz”. Em termos muitos gerais, pode-

se dizer que é competência para decidir sobre a própria competência. 

Essa regra estabelece que cabe ao árbitro decidir sobre sua própria competência 

para julgar um determinado processo arbitral, seja por questionamentos relativos à 

abrangência do contrato de arbitragem sobre certo litígio, seja sobre a existência, 

validade e eficácia do próprio contrato de arbitragem ou sobre a arbitrabilidade da 

questão (art. 8, parágrafo único, da Lei de Arbitragem)257.  

                                                        
257  BACHAND, M. Frédéric. L'intervention du juge canadien avant et durant un arbitrage 
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As questões da validade do contrato e da competência do árbitro estão 

diretamente interligadas. Qualquer decisão de um árbitro que entenda que não há um 

contrato de arbitragem, ou há, mas é inválido ou ineficaz ou que o caso é inarbitrável, ou 

não abrangido pela convenção, é o mesmo que o árbitro decidir que não lhe cabe julgar a 

matéria, que ele não tem competência (jurisdição) para tanto258. 

Além da validade da convenção de arbitragem e da arbitrabilidade, a regra da 

competência-competência também é invocada quando é necessário determinar os 

poderes que podem ser exercidos pelo árbitro. Assim, essa regra, em uma acepção 

bastante ampla, aplica-se para definir quem deve julgar o caso, quais disputas podem ser 

arbitradas e quais os poderes do árbitro259. 

A regra da competência-competência é, muitas vezes, tratada em conjunto com 

a regra da autonomia ou separabilidade260 da convenção de arbitragem261. A autonomia 

da convenção de arbitragem significa que um vício num contrato que contenha uma 

cláusula compromissória arbitral não necessariamente implica um vício nessa e 

estabelece que o árbitro é que deverá julgar sobre a existência, validade e eficácia tanto 

do contrato principal quanto da própria cláusula compromissória262. 

A cláusula compromissória é um negócio jurídico inserido num contrato, 

instrumento de deste e de um negócio jurídico “principal” que as partes esperam que 

                                                                                                                                                                   
commercial international. 2004. 524 f. Tese (Doutorado em Direito) -  Université de Montréal e 

Université Pantheon-Assas (Paris II), 2004, p. 213. 
258  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M..  Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 332. 
259 PARK, William W.. The Arbitrator's Jurisdiction to Determine Jurisdiction, I. Introduction: The Limits 

of Language. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) International Arbitration 2006: Back to Basics? 

ICCA Congress Series, 2006 Montreal - Volume 13. Haia: Kluwer, 2007, p. 55.  
260 Carmem Tibúrcio prefere dar à expressão “autonomia da convenção de arbitragem” um significado 

mais amplo que o aqui sugerido, para abarcar tanto a possibilidade de que a validade e eficácia da cláusula 

compromissória não dependerem do contrato no qual esteja inserida (separabilidade), quanto o fato do 

tribunal arbitral poder decidir sobre sua própria competência (competência-competência). TIBURCIO, 

Carmem. O princípio da Kompetenz-Kompetenz revisto pelo Supremo Tribunal Federal da Justiça 

Alemão. In: In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. 

(Coords.)  Arbitragem: estudos em homenagem ao prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam. 

São Paulo: Atlas, 2007, p. 426.  
261 “Without the doctrine of separability, a tribunal making use of its competence-competence would be 

potentially obliged to deny jurisdiction on the merits since the existence of the arbitration clause might be 

affected by the invalidity of the underlying contract.” LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, 

Stefan M..  Comparative international commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 334. 
262 “It means that even if the contract containing an arbitration clause comes to an end, or has its validity 

challenged, the arbitration agreement remains in being. This allows a claimant to begin arbitration 

proceedings, based on the survival of the arbitration agreement as a separate contract; and it also allows an 

arbitral tribunal which is appointed pursuant to that arbitration agreement to decide on its own 

jurisdiction—including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement 

itself. The tribunal, in other words, is competent to judge its own competence.” BLACKABY, Nigel et al.. 

Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 19. 
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ocorra sem desavenças. A cláusula compromissória é um autêntico contrato, inserido no 

bojo de outro contrato, não é, em verdade, uma simples cláusula (artigo 8 da Lei de 

Arbitragem). Se qualquer alegação de vício no contrato principal atingisse 

necessariamente a cláusula compromissória arbitral, o processo arbitral teria sérias 

dificuldades operacionais. A regra da separabilidade permite evitar esse inconveniente, 

sendo um fator otimizador do processo arbitral. 

A separabilidade significa que não necessariamente a inexistência, a invalidade 

ou a ineficácia do contrato principal atingirá a cláusula compromissória arbitral. A 

própria noção de separabilidade é uma metáfora. Para analisar adequadamente contratos 

materialmente distintos, é indispensável fazê-lo separadamente. Não se trata, portanto, 

de uma regra absoluta ou que indique como deverão ser decidido casos concretos, não é 

uma regra de decisão. É uma metáfora que significa que não é possível afirmar que a 

cláusula compromissória é um mero acessório a seguir a sorte do contrato principal263. 

Rigorosamente, a competência-competência é uma questão eminentemente 

processual (alocação de competência) e a separabilidade é uma questão efetivamente de 

direito material (são dois contratos distintos)264 . Por isso mesmo, é que a doutrina 

francesa fala em autonomia do contrato de arbitragem para expressar que a cláusula 

compromissória é outro contrato, e não uma simples cláusula do contrato em que está 

inserida. 

Um exemplo de tratamento dos temas da competência-competência e da 

separabilidade em conjunto pode ser encontrado na lei modelo da UNCITRAL265. Os 

dois temas estão entrelaçados, pois, se qualquer vício relativo ao negócio jurídico 

“principal” atingisse necessariamente a cláusula compromissória arbitral e fosse possível 

às partes, portanto, recorrer diretamente ao Poder Judiciário o instituto da arbitragem 

restaria esvaziado. 

A regra da separabilidade impede uma paradoxal situação, na qual um árbitro 

tenha que declarar a nulidade do contrato principal, mas não o possa fazer por tal 

nulidade necessariamente afetar a convenção de arbitragem. 

                                                        
263 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 66. 
264 DIMOLISTAS, Antonias. Autonomie et “kompetenz-kompetenz” In: Revue de l’Arbitrage. Paris: 

Comité Français de l’Arbitrage, 1998, v. 1998. n. 2, p. 305-306. 
265 Artigo 16.º Competência do tribunal para decidir sobre a sua própria competência 

1. – O tribunal arbitral pode decidir sobre a sua própria competência, incluindo qualquer objecção relativa 

à existência ou validade do acordo de arbitragem. Para este efeito, uma cláusula compromissória que faça 

parte de um contrato é considerada como um acordo distinto das outras cláusulas do contrato. A decisão 

do tribunal arbitral que considere nulo o contrato não implica ipso jure a nulidade da cláusula 

compromissória. 
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Há um famoso precedente do Reino Unido sobre a questão da separabilidade. 

No caso Fiona Trust v Privalov, a House of Lords266 decidiu que a simples alegação de 

que o contrato principal foi objeto de suborno e que não teria sido assinado nesses 

termos sem a corrupção dos representantes do autor não impediu o Judiciário do Reino 

Unido de remeter o caso para arbitragem. O argumento principal foi o de que seria 

preciso demonstrar que a corrupção voltou-se diretamente sobre a conclusão da cláusula 

compromissória arbitral, que é um contrato distinto do contrato principal. Não bastaria 

alegar que houve suborno para a conclusão do contrato principal, seria preciso 

demonstrar que a inserção da cláusula arbitral decorreu do suborno.  

Assim, além da alegação de suborno, a demonstrar a invalidade do negócio 

jurídico principal, seria preciso demonstrar especificamente a invalidade do contrato de 

arbitragem, já que alegar que houve suborno para celebrar o contrato principal não é o 

mesmo que ter sido subornado para pactuar a convenção de arbitragem267.  

A situação enfrentada no caso Fiona Trust demonstra que a definição da 

competência do árbitro e a autonomia ou separabilidade da convenção de arbitragem 

precisam ser analisadas conjuntamente. Lord Hope fez uma colocação importante sobre 

a separabilidade no caso Fiona Trust: “A doutrina da separabilidade requer a 

comprovação direta da invalidade da convenção de arbitragem antes que essa possa ser 

afastada. Trata-se de um teste exato. A argumentação deve se basear diretamente em 

fatos que sejam específicos à convenção de arbitragem.”  

Há uma situação que merece particular atenção, que é a distinção entre nulidade 

e inexistência do contrato principal. Embora seja razoavelmente mais fácil argumentar 

que a nulidade do contrato principal não necessariamente induzirá a nulidade do contrato 

de arbitragem (basta se pensar em um negócio jurídico que exija a forma pública e que 

teria sido firmado em instrumento particular, esse alegado vício não atinge a cláusula 

compromissória arbitral) o mesmo não acontece com a alegação de inexistência. 

Suponha-se que uma parte alegue que não deve se submeter à arbitragem, pois não 

assinou nenhum contrato. Não há contrato simplesmente pelo fato dela nunca ter 

                                                        
266 REINO UNIDO. House of Lords. [2007] UKHL 40. Relator: Lord Hoffman. j. 17 out. 2007. 
267  BLAKE, Susan; BROWNE, Julie; SIME, Stuart. A practical approach to alternative dispute 

resolution. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 396. 
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desejado contratar e nunca ter assinado instrumento algum com a outra parte268. Não se 

completa sequer o suporte fático para que exista o negócio jurídico. 

Em situações como essa, por exemplo, é difícil sustentar que o árbitro tem 

legitimidade para definir a questão da competência, pois se estaria obrigando alguém 

que não reconhece ter sido sequer contratado a se submeter à arbitragem.  

Rafael Alves entende que esse tipo de questionamento deve ser afastado, pois o 

poder do árbitro para analisar sua própria competência (incluindo, evidentemente, a 

existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem) não decorre da vontade das 

partes, mas de autorização legal. Não é o contrato o substrato jurídico que permite que o 

árbitro decida a questão, mas a própria lei. O artigo 8º da Lei de Arbitragem é que 

efetivamente permite que o árbitro tome tal decisão, independentemente da vontade das 

partes. Basta a aparência de contrato. Se houver (ao menos aparentemente) uma 

convenção de arbitragem, o árbitro pode decidir sobre sua existência, validade e 

eficácia. 

Embora os temas se aproximem, é importante não confundir a regra da 

competência-competência com a da separabilidade. Elas têm objetivos e funcionamento 

distintos, mas complementares 269 . A regra da separabilidade e a da competência-

competência quando lidas em conjunto permitem que um árbitro anule o contrato 

principal, sem ter necessariamente sua competência afetada pela sua própria decisão.  

O árbitro pode decidir sobre sua própria competência logo no início do 

processo arbitral ou, ao final, junto com a sentença de mérito. Caso entenda que não tem 

competência para julgar o caso, o árbitro deve sempre prolatar uma sentença 

extinguindo o processo arbitral (vide, p. ex., o artigo 16, 3., da Lei Modelo da 

UNCITRAL)270.  

Simplesmente afirmar que o árbitro pode julgar sobre sua própria competência, 

uma afirmação ademais evidente, não é o mesmo que dizer que apenas ele é que poderá 

                                                        
268 BERMANN, George. The “Gateway” Problem in International Commercial Arbitration. In: KRÖLL, 

Stefan Michael; MISTELIS, Loukas. et al. (eds). International Arbitration and International 

Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution. Haia: Kluwer Law International, 2011, p. 64. 
269 RAGNWALDH, Jakob. Competência-competência – The Power of an Arbitral Tribunal to Decide the 

Existence and Extent of its Own Jurisdiction. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) International 

Arbitration: the coming of a new age? - ICCA Congress Series, v. 17. Haia: Kluwer Law International, 

2013, p. 227-228. 
270 GOTANDA, John Y.. An Efficient Method for Determining Jurisdiction in International Arbitrations. 

In: Columbia Journal of Transnational Law. v. 40. Nova Iorque: University of Columbia, 2001, p. 13-
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fazê-lo271. Eis a questão de saber se pode o juiz decidir sobre a competência do árbitro. 

Ou saber se podem as partes recorrer ao Poder Judiciário diretamente apenas para 

discutir se um caso deve ser submetido à arbitragem. Quem dá a ultima palavra sobre a 

competência do árbitro272? 

Há, em princípio, uma competência concorrente do juiz e do árbitro para 

decidirem sobre a competência do árbitro, mas a possibilidade de exercício dessa 

competência se dá em momentos distintos. Há, segundo entendemos, no ordenamento 

jurídico brasileiro, uma predileção temporal (embora não absoluta) em prol da análise do 

árbitro. 

Uma sentença arbitral que julgue o mérito de uma questão só pode ser 

questionada judicialmente em casos muito específicos, mas, de modo diferente, a 

decisão do árbitro sobre sua competência, que é preliminar ao mérito da disputa, pode 

ser revista de modo mais amplo pelo Poder Judiciário273. 

Uma vez iniciado um processo arbitral, o Poder Judiciário não pode ser 

acionado para decidir sobre a competência dos árbitros. Isto é, não há ação judicial para 

discutir sobre a competência do tribunal arbitral, após o requerimento de abertura da 

arbitragem. Pensar de outro modo seria permitir que qualquer réu recalcitrante iniciasse 

um processo judicial protelatório.  

A regra da Competência-competência tem uma função dúplice. Por um lado, 

estabelece que o árbitro pode decidir sobre sua própria competência (efeito positivo) e, 

por outro, estabelece a prioridade para o árbitro tomar tal decisão. Isso quer dizer que o 

árbitro será o primeiro a decidir sobre sua própria competência, não o Poder Judiciário 

(efeito negativo). Há uma predileção temporal em favor do árbitro, já que o juiz só 

poderá rever a matéria após o término do processo arbitral. A maior parte dos 

ordenamos jurídicos não reconhece um efeito negativo que impeça absolutamente o 

Poder Judiciário de decidir sobre a competência do árbitro ou requeira que sempre se 

aguarde a fase pós-arbitral274. 

                                                        
271  GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. (ed.) Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 1999, p. 399-400. 
272 PARK, William W.. The Arbitrator's Jurisdiction to Determine Jurisdiction, I. Introduction: The Limits 

of Language. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) International Arbitration 2006: Back to Basics? 

ICCA Congress Series, 2006 Montreal - Volume 13. Haia: Kluwer, 2007, p. 56. 
273  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M..  Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 337. 
274  ANCEL, Bertrand. O Controle de Validade da Convenção de Arbitragem: O Efeito Negativo da 

“Competência-Competência”. In: Revista Brasileira de Arbitragem. São Paulo: CBAr & IOB, 2005, v. 

II, n. 6, passim. 
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As duas faces da regra permitem estabelecer que, instaurado um processo 

arbitral, o árbitro será o primeiro a decidir sobre a sua própria competência, só podendo 

o juiz decidir após a prolação da sentença arbitral, seja em sede de ação anulatória, seja 

em sede de embargos à execução ou, ainda, no momento de homologação de uma 

sentença arbitral estrangeira275. Entretanto, tal regra não é absoluta. 

O funcionamento da regra da competência-competência é, nesses termos, uma 

representação dos efeitos da convenção de arbitragem276. A única hipótese em que o juiz 

poderá conhecer sobre a competência do árbitro antes de o árbitro ter tido a 

oportunidade de fazê-lo é se for proposta uma ação judicial sobre o mérito da disputa e o 

réu levantar uma preliminar de exceção de arbitragem antes do início de um processo 

arbitral. Nesse caso, o juiz não estará apenas decidindo sobre a competência do árbitro, 

mas, principalmente, sobre a sua própria competência. 

Nesse caso, antes do surgimento de qualquer processo arbitral a competência é 

do juiz para decidir desde logo a questão. Se a ação judicial for proposta depois do início 

do processo arbitral, o árbitro deve decidir se tem competência para julgar os dois casos 

e se há conexão, continência ou identidade entre as demandas propostas. 

Emmanuel Gaillard e Yas Benifatemi sugerem que o efeito positivo da 

competência-competência atribuiria ao árbitro, na arbitragem internacional, o dever, 

caso se entenda competente, de julgar o mérito da disputa, apesar de qualquer ação 

judicial em curso que questione a jurisdição arbitral277. Tal posição decorre da corrente 

autonomista da arbitragem adotada por estes autores. 
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Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 1999, p. 400-401. 
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from proceeding with the arbitration, ruling on their own jurisdiction and, if they retain jurisdiction, 
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Como se verá, o reconhecimento desses dois efeitos da competência-

competência é controverso, existindo um tratamento legislativo diferenciado 

dependendo do modelo de legislação arbitral adotada. 

Dentro da premissa de uma relação cooperativa entre árbitros e juízes, deve-se 

respeitar a autonomia do processo arbitral para permitir que o árbitro tenha predileção 

para decidir sobre sua própria competência, ressalvado o caso no qual ainda não esteja 

pendente um processo arbitral. 

 Há uma tensão entre valores e objetivos igualmente válidos que deve ser 

ponderada. É uma tensão entre a eficiência e a legitimidade da arbitragem 

Por um lado, não se pode permitir que a discussão sobre a existência de 

competência do árbitro desencadeie uma discussão judicial prematura, o que provocaria 

sérios danos ao funcionamento do processo arbitral e, na prática, representaria a 

ineficácia da arbitragem enquanto mecanismo adequado de resolução de disputas. Por 

outro lado, como a competência do árbitro depende diretamente da convenção de 

arbitragem, respeitados os limites da arbitrabilidade, há o risco de expor uma das partes 

a um processo arbitral ilegítimo. Ainda que, posteriormente, a sentença arbitral seja 

anulada por incompetência dos árbitros, há custos inerentes à participação no processo 

arbitral que precisam ser considerados: um processo arbitral ilegítimo é prejudicial às 

partes278. 

As partes escolhem a arbitragem para que ela seja mais eficiente e menos 

demorada que o processo estatal, mas só há arbitragem se (sendo arbitrável a disputa) as 

partes assim escolherem. A tensão entre valores torna-se evidente279. 

A construção de um ponto de equilíbrio na análise arbitral e judicial da 

competência do árbitro é fundamental para evitar situações que representem um abuso 

                                                                                                                                                                   
Accepting this positive effect of the principle of competence-competence and the arbitrators' inherent 

power to determine their jurisdiction on the basis of the arbitration agreement entails the consequence that 

domestic courts should not, in parallel and with the same degree of scrutiny, rule on the same issue, at 

least at the outset of the arbitral process.” GAILLARD, Emmanuel; BENIFATEMI, Yas. Negative effect 

of competence-competence: the rule of priority in favour of the arbitrators. In: GAILLARD, Emmanuel; 

PIETRO, Domenico di. (Eds.) Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral 

Awards: The New York Convention in Practice. Londres: Cameron May Publishing, 2008, p. 259. 
278  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M..  Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 345. 
279 BERMANN, George. The “Gateway” Problem in International Commercial Arbitration. In: KRÖLL, 

Stefan Michael; Loukas MISTELIS, et al. (eds). International Arbitration and International 

Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution. Haia: Kluwer Law International, 2011, p. 55. 
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do direito de defesa 280  por parte do réu e para que se evitem processos paralelos 

(arbitrais e judiciais) como o mesmo mérito.  

A questão recai sobre a eficácia da convenção de arbitragem. Processos 

paralelos, em face de uma convenção de arbitragem, significam uma situação de 

distorção: uma instância absolutamente incompetente (seja o juiz ou o árbitro) está 

indevidamente conduzindo um processo. Daí a preocupação na criação de mecanismos 

capazes de tratar essa distorção adequadamente281. Como se verá, existem mecanismos à 

disposição do árbitro e das partes para garantir a eficácia da convenção de arbitragem. 

 

3.5.1. Competência-competência: princípio ou regra? 

 

A competência-competência é a pedra angular para o funcionamento do sistema 

e jurisdição arbitral. Ela estrutura e permite o funcionamento adequado da jurisdição 

arbitral. Sem ela, qualquer alegação sobre a competência do árbitro seria capaz de 

deflagrar um contencioso judicial paralelo, obstando o bom andamento do processo 

arbitral. Não há como negar a importância de seu conceito e sua centralidade para do 

direito da arbitragem. É a competência-competência que, em grande medida, permite o 

funcionamento do processo arbitral sem interferências externas indevidas. 

Talvez por isso, é amplamente dominante a identificação da competência-

competência como um princípio da arbitragem.  

Isso ocorre não apenas entre os autores de língua portuguesa, mas, também, é 

assim que o tema é tratado entre os anglófonos, tanto nos Estados Unidos quanto no 

Reino Unido (principle of competence-competence), francófonos, na França e no 

Canadá, (principe de competénce-compétence) e, igualmente, pelos espanhóis  

(principio de la competencia de la competencia). 

Não há como negar que a identificação ou, ao menos, a designação da 

competência-competência como um princípio é majoritária. Isso ocorre, talvez, para 

ressaltar a importância dela para o sistema arbitral e para o funcionamento de qualquer 

arbitragem. É que a ideia de que determinado conceito ou instituto constitui um 

                                                        
280  MEMBRILLO, Antonio Albanés. Arbitraje y Derecho de Defensa. In: FERNANDEZ-
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princípio possui uma força retórica muito significante282. Designar uma norma como 

princípio é emprestar-lhe uma condição de superioridade e de impossibilidade de 

violação frente a outras normas. A designação de algo como princípio, portanto, 

introduz-lhe um carga axiológica positiva. 

Do ponto de vista funcional, argumentativo e de aplicação, contudo, a 

competência-competência consiste numa típica regra. 

A distinção entre princípios e regras não é uma tarefa simples. As diferentes 

propostas de classificação e tratamento da questão possibilitam a convivência de visões, 

por vezes, contraditórias sobre a questão. O tema é particularmente discutido entre os 

autores que cuidam da Teoria Geral do Direito e do Direito Constitucional.  

A discussão é rica e ampla. Nos limites deste trabalho, contudo, há espaço 

apenas para uma exposição breve sobre algumas das concepções predominantes sobre o 

tema, com o objetivo único de aproximar o enquadramento que pode ser dado à 

competência-competência283. 

A questão dos princípios remete, em algum grau, à questão da imanência do 

direito, do direito natural e da percepção de um direito com conteúdo aprioristicamente 

determinado e, talvez, certo ou justo. Os princípios gerais do direito seriam normas ou 

axiomas amplos e geralmente reconhecidos, por vezes, traduzidos em diversos textos 

normativos.  

Muitas vezes, os princípios são diferenciados das regras a partir de sua maior 

generalidade ou abstração. Os princípios apresentariam uma maior vagueza semântica, 

possuindo uma maior indeterminabilidade apriorística a ser ponderada pelo aplicador. 

Outras vezes,  o problema é enquadrada como atinente particularmente à questão da 

generalidade. Os princípios seriam mais gerais que as regras. Os princípios, por serem 

enunciados gerais, seriam traduzíveis em uma série de regras.  

Os princípios possuiriam um conteúdo semântico mais abrangente. Eles atuariam 

como balizas estruturantes e limitadoras do sistema jurídico. Eles funcionariam como 

estímulos à construção de argumentos capazes de dar soluções possíveis e adequadas a 

casos, sem que essas soluções, entretanto, possam ser identificadas como eminentemente 

discricionárias por parte do julgador.  

                                                        
282 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2013, p. xxi.  
283 As concepções dos autores tratados são apresentadas apenas em linhas muito gerais. Para uma melhor 

compreensão, remete-se o leitor para as obras indicadas neste item. 
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Atualmente, não mais se nega a força normativa dos princípios. Os princípios 

possuem uma carga jurídico-normativa própria; são, portanto, normas jurídicas. Para 

Alexy, tanto princípios quanto as regras são espécies do gênero norma pela dimensão 

deontológica que possuem. São razões para “juízos sobre o dever-ser”284. Todavia, os 

princípios distinguem-se das regras. Não há uma classificação uniforme sobre a questão 

e a diversidade de premissas dos autores leva a conclusões diferentes. 

Dworkin, um dos principais expoentes do assunto, procurou diferenciar 

princípios e regras a partir do tipo de orientação que dão ao julgador.  

Em um dado caso concreto, uma regra é aplicável ou inaplicável. Ela funciona, 

por isso, em um esquema de tudo-ou-nada. Ou a regra incide ou não incide sobre 

determinada situação fática. As regras podem se excepcionar entre si, mas não entram 

em conflito, na medida em que uma delas é que será aplicável285. Ou aplica-se ou não se 

aplica a regra. Tanto os princípios quanto as regras serviriam para a tomada de decisões. 

A diferença seria de natureza lógica, variando quanto ao tipo de orientação oferecida ao 

aplicador. Os princípios não apresentariam, entretanto, uma consequência jurídica que se 

segue caso preenchidas as condições dadas. O princípio apenas enuncia uma razão que 

conduz em uma certa direção286. 

As regras em conflitos, na visão de Dworkin,  podem ser consideradas válidas ou 

inválidas para um determinado caso. Isto é, ou uma regra será aplicável, ou outra o será. 

Os princípios, de maneira diversa, possuem a “dimensão ou o peso da importância”, 

sendo preciso ponderar e definir em determinado caso qual o mais relevante para a sua 

solução. É por isso que dois princípios colidentes podem ser entendidos como 

simultaneamente válidos287. Uma das preocupações de Dworkin é sustentar que não há 

propriamente discricionariedade judicial, mesmo na decisão de casos difíceis. Haveria 

uma resposta juridicamente correta ou, ao menos, um conjunto delas288. 

Para Alexy, princípios e regras são normas, mas os princípios não contêm um 

mandamento definitivo, mas apenas um mandamento prima facie. Os princípios 

apresentam razões que podem ser validamente afastadas por razões antagônicas, sempre 

que em um certo caso é dado maior peso a um princípio do que a outro. “Os princípios 
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exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades 

jurídicas e fáticas existentes”289. 

As regras, por outro lado, exigem que seja feito exatamente aquilo que ordenam, 

possuindo uma determinação de extensão no âmbito das possibilidade jurídicas e 

fáticas290. 

Os princípios, para Alexy, são sempre razões prima facie. As regras são sempre 

razões definitivas, exceto se for estabelecida alguma exceção291. Tanto os princípios 

quanto as regras são razões ou fundamentos para normas, universais (gerais-abstratas) 

ou individuais (juízos concretos de dever-ser). Mas, quando um princípio for uma razão 

decisiva para um juízo concreto de dever-ser, então o princípio será o fundamento de 

uma regra, assim representando uma razão definitiva para esse juízo concreto. Em outras 

palavras, os princípios nunca são, sob essa visão, razões definitivas, mas são razões para 

regras292. As regras seriam satisfeitas ou não-satisfeitas (descumprimento). Por isso, para 

eliminar uma contradição entre as regras seria preciso que uma delas fosse declarada 

inválida para o caso293. 

Para Humberto Ávila, as regras são normas imediatamente descritivas e o seu 

conteúdo diz respeito diretamente a ações. Os princípios, de maneira distinta, são 

normas imediatamente finalísticas. Por isso, os princípios e regras poderiam ser 

dissociados quanto ao modo como prescrevem comportamentos294. 

As regras também poderiam, também, ser dissociadas dos princípios em virtude 

da natureza da justificação exigida. Como nas regras há uma maior determinação do 

comportamento em razão do caráter descritivo ou definitório do enunciado prescritivo, o 

aplicador deveria, em sua argumentação, de realizar uma correspondência entre a 

situação fática e a descrição normativa. As regras seriam marcadas pela presença de um 

elemento descritivo. Elas descrevem como deve ser e comandam. Nos princípios, o 

elemento finalístico ganha relevância sobre a descrição. O aplicador, portanto, tem que 

argumentar para fundamentar uma correlação entre o efeito da conduta a ser adotada e a 
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gradual realização do estado de coisa prescrito. Por isso, a definição do conteúdo 

normativo do princípio depende, mais intensamente do exame problemático295.  

Para Ávila, existem metanormas (ou normas de segundo grau) que estruturam a 

aplicação tanto de regras quanto de princípios, são os designados postulados normativos 

aplicativos. Os postulados estabelece a vinculação entre princípios e regras e propiciam 

uma determinada relação entre eles.  

As regras, na concepção do autor, são normas imediatamente descritivas e 

dotadas de pretensão de decidibilidade e abrangência. Para a sua aplicação, seria 

necessária a avaliação da correspondência entre o conceito da descrição normativa e os 

fatos, a partir da finalidade que dá suporte à regra ou nos princípios que axiologicamente 

estão subjacentes. Os princípios, ao seu turno, seriam normas imediatamente finalísticas. 

Teriam a pretensão de complementariedade e de parcialidade, por serem primariamente 

prospectivos. Para a aplicação dos princípios, seria necessária uma avaliação da 

correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos advindos da conduta tida 

como necessária para sua promoção296. 

Marcelo Neves entende que a diferenciação entre princípios e regras se torna 

imprescindível no momento de aplicação das normas (observação de segundo grau). A 

argumentação jurídica é que permitiria o sentido, aplicação e validade das normas. A 

argumentação ocorreria no ponto de interseção entre a aplicação e a justificação das 

normas. Aprioristicamente, não seria possível identificar qual padrão seria um princípio 

ou uma regra. Apenas analisando-se o modo funcional operativo pelo qual a norma foi 

incorporada no processo argumentativo é que se pode identificar se se tratou de 

princípio ou regra.  

Esquematicamente, para o autor, os princípios são normas no plano reflexivo, 

possibilitando o balizamento e a construção ou reconstrução das regras. As regras são 

razões imediatas para a decisão, sendo condições de aplicação dos princípios à solução 

dos casos297.   

É por isso que a identificação dos princípios simplesmente a partir da maior 

vagueza semântica é criticada por Marcelo Neves, pois a questão da imprecisão 

semântica ocorre tanto no nível legal quanto constitucional e atinge tanto princípios 

                                                        
295 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 65-67. 
296 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 70-73. 
297 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 103. 
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quanto regras298 . É um problema, por conseguinte, da linguagem, da complexidade e 

contingência que envolvem a aplicação normativa. Embora exista uma maior tendência 

de imprecisão nos princípios, não é possível definir os princípios como necessariamente 

mais imprecisos que as regras299. 

O ambiente nas sociedade pós-modernas, marcado pela pluralidade de valores e 

por uma complexidade desestruturada de valores, interesses, expectativas contraditórias 

entre si, passa pelo crivo dos princípios e torna-se uma complexidade estruturável do 

ponto de vista jurídico. Só com a determinação da regra aplicável ao caso, contudo, a 

complexidade passa a ser estruturada, tornando-se possível a subsunção através de uma 

norma de decisão300. 

As regras reduzem seletivamente a complexidade, dentro da complexidade já 

estruturável pelos princípios. Por isso, não há hierarquia linear entre os princípios e as 

regras. Estas dependem do balizamento e construção feita por aqueles. Os princípios, ao 

seu turno, apenas ganham significado prático ao encontrarem reflexão em regras capazes 

de dar-lhes densidade e relevância própria para a solução de casos. 

Apenas se pode, para Marcelo Neves, indicar que os princípios tendem a ser 

mais gerais e imprecisos que as regras, mas isso não serve como mote ou razão 

fundamental para distingui-los301. Algumas vezes, também, a distinção entre princípios e 

regras recai sobre o caráter teleológico ou valorativo; os princípios representariam 

valores ou designariam um fim a ser perseguido, enquanto as regras não se revestiriam 

necessariamente dessa característica302.  

As regras, na verdade, condensariam expectativas normativas e se dirigiriam 

diretamente para a solução de casos. As regras são normas gerais de primeiro grau em 

relação ao caso a ser decidido, estão mais próximas a ele e voltam-se para a sua solução. 

Os autores não negam que existem princípios que atuam como regras ou que são 

híbridos, para utilizar a expressão de Marcelo Neves. Entretanto, do ponto de vista da 

solução de casos, as regras apontam soluções para decisão. Em outras palavras, as regras 

                                                        
298 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 14-17. 
299NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 19. 
300 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 118-119. 
301 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 25-26. 
302 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2013, p. 32-41. 
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são normas gerais para a solução dos casos indicados no seu suporte fático. Em uma 

perspectiva ponteana, é possível dizer que preenchido o suporte fático, incide a regra. 

As regras atuam como redutores de complexidade levando a uma solução mais 

direta de um caso concreto. Elas  possuem uma flexibilidade muito menor que os 

princípios. 

Os princípios são mais flexíveis e são passíveis de maior ponderação entre si303. 

Há uma intensa ponderação valorativa na aplicação de um princípio, os princípios não se 

submetem ao tudo-ou-nada, na concepção de Dworking, um princípio se expande em 

determinada situação e outro se retrai, pelo exercício da ponderação. Em dado caso, 

ocorre apenas a preponderância de um princípio sobre outro.  

 Dentre as diversas soluções e classificações existentes, em que pesem as 

diferentes matizes teóricas e marcos epistemológicos adotados pelos autores, parece ser 

inegável que as regras definem imediatamente a solução dos casos, quando forem a 

esses aplicáveis. Elas possuem um determinante direto.  

 A competência-competência, como norma atributiva de competência, é uma 

regra. Ela aloca, habilita o exercício de um poder e determina quem poderá exercê-lo em 

determinado momento. Ela estrutura a solução de um caso concreto. Considerando a 

formulação de Dworkin, ela funciona num esquema de tudo-ou-nada. Incidindo a regra 

da competência-competência, determina-se quem terá competência para julgar sobre 

determinada questão. Presente a situação que autoriza (ou impõe) sua aplicação, deverá 

ser obedecido o esquema de alocação de competências estruturado por esta regra.  

 A regra da competência-competência aplica-se subsuntivamente. Não há 

ponderação a ser feita. Os valores já foram considerados pelo legislador, que delineou 

uma repartição (eminentemente temporal ou cronológica, não hierárquica) de 

competências para decidir sobre a competência do árbitro. 

 Apenas impropriamente é que se pode designar a competência-competência 

como um princípio. Essa designação presta-se apenas para fins de reafirmação retórica 

do seu valor e importância. Ela é fundamental e indispensável para o adequado 

funcionamento de todo o sistema arbitral. Entretanto, é inadequada. Do ponto de vista 

aplicativo e argumentativo, ela é uma típica regra. O aplicador não precisa sopesar ou 

ponderar valores. Preenchido o suporte fático, presentes as situações legais que atraem 

                                                        
303 Não se exclui completamente a possibilidade de ponderação entre regras. Alexy fala em regras que não 

se aplicam sem serem sopesadas. Essas seriam regras incompletas, que envolveriam o recurso ao plano 

dos princípios. Vide: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 140-141. 
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sua incidência, deve ser aplicada a regra da competência-competência, em um raciocínio 

tipicamente subsuntivo. 

Não há primariamente um critério valorativo a ser considerado para a definição 

do conteúdo normativo da competência-competência. A argumentação a ser construída 

para a aplicação da competência-competência reside em demonstrar a correspondência 

entre o conceito da descrição normativa e os fatos presentes. 

 Ou a situação fática requer que o árbitro decida sobre a competência ou que o 

juiz o faça. O enunciado normativo da competência-competência é eminentemente 

descritivo e habilitador de uma atuação. A regra a competência-competência prescreve 

quem poderá decidir sobre a competência do árbitro em dada situação fática descrita. 

  

3.6. Alguma comparação sobre o tratamento da competência do árbitros 

 

O efeito positivo da regra da competência-competência é amplamente aceito. 

Não se questiona, em uma comparação entre as principais legislações, que o árbitro 

possua poderes para decidir sobre a sua própria competência. O efeito negativo da 

competência-competência, entretanto, é mais polêmico 304 . Se admitido de modo 

absoluto significa que o Poder Judiciário não poderá rever a decisão do árbitro sobre sua 

própria competência, se rejeitado completamente significa que sempre poderão existir 

processos paralelos (um arbitral e outro judicial) discutindo a mesma questão. 

Não existe uma visão monolítica sobre o tema305 e não se deve reduzir a regra 

da competénce-competénce a mera afirmação de que “o árbitro é juiz de sua própria 

competência”. Não é que essa a afirmação esteja intrinsicamente errada, mas ela 

representa uma redução que não trata adequadamente do tema306. As diversas posições 

                                                        
304 POUDRET, Jean-François. L'originalité́ du droit français de l'arbitrage au regard du droit comparé. In: 

Revue Internationale de Droit Comparé. Paris: Société de Législation Comparé, 2004, v. 56, n. 1, p. 

142. 
305 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative law of international arbitration.  2. 

ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2009, p. 388. 
306  “...this much-vexed principle [competence-competence] possesses a chameleon-like quality that 

changes color according to the national and institutional background of its application. The basic rule that 

arbitrators may decide on their own jurisdiction says nothing about who ultimately decides a particular 

case. Rather, the rule states only that the question of “who decides what” may itself be addressed by an 

arbitrator. At least until a competent court directs otherwise, arbitral proceedings need not stop just 

because one side challenges the arbitrator's authority.” PARK, William W.. The Arbitrator's Jurisdiction to 

Determine Jurisdiction, I. Introduction: The Limits of Language. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) 

International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series, 2006 Montreal - Volume 13. 

Haia: Kluwer, 2007, p. 55. 
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parecem indicar mais na existência de “doutrinas da competência-competência” no 

plural do que na identificação de uma regra universalmente aceita307. 

Semanticamente a simples menção à regra da competência-competência diz 

muito pouco. Enquanto topoi competência-competência pode retoricamente permitir a 

construção de vários significados. O conceito e a linguagem são irremediavelmente 

insuficientes. Pode-se falar com maior segurança em como os tribunais brasileiros, 

ingleses ou americanos têm tratado e dado significado a esse conceito, mas não é 

possível entender adequadamente a complexa questão do exercício e limites da 

jurisdição do árbitro por uma simples redução.  

Nesse sentido, competência-competência é um redutor de complexidade. É um 

conceito que permite alocar e enfrentar uma discussão muito ampla. Mas, como redutor 

de complexidade que é, a linguagem não consegue dizer tudo. Daí a importância de 

entender qual significado se atribui (ou se têm geralmente atribuído) a essa regra que 

tem pretensão de universalidade no Direito da Arbitragem internacionalmente 

partilhado. Sem alguma crítica e sem comparar o tratamento que se dá em determinado 

país, o conceito causa mais confusão que esclarecimento sobre a questão. 

É que a definição do conteúdo da discussão a que se remete pela expressão 

competência-competência é uma questão de escolha política308. É uma proposição a ser 

definida a partir de uma análise jurídico-positiva da questão. Não é possível fixar uma 

regra universalmente válida sobre qual o conteúdo jurídico da competência-

competência. Apenas é possível afirmar como esse instituto se apresenta 

dogmaticamente em determinado ordenamento jurídico. Há vários modelos de 

competência-competência.  

Juridicamente, não se pode falar que um modelo está certo e outro errado, são 

modelos diferentes.  Politicamente, é possível criticar determinada escolha e defender 

que é melhor aceitar o efeito negativo da competência-competência do que não o fazer, 

mas essa é uma argumentação feita ou de lege ferenda ou como esforço densificador do 

conteúdo jurídico do instituto, atuação própria da doutrina. 

A Convenção de Nova Iorque não trata diretamente do assunto. Como seu 

objetivo é regular o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, ela 

                                                        
307 RAGNWALDH, Jakob. Competência-competência – The Power of an Arbitral Tribunal to Decide the 

Existence and Extent of its Own Jurisdiction. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) International 

Arbitration: the coming of a new age? - ICCA Congress Series, v. 17. Haia: Kluwer Law International, 

2013, p. 223. 
308 PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 58. 
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limita-se a estabelecer que os Estados signatários deverão respeitar o acordo escrito 

através do qual as partes submetam um conflito à arbitragem. Entretanto, não há 

qualquer regra que indique que o árbitro poderia decidir sobre sua competência ou que 

teria uma prioridade nessa atuação309. 

 A análise dos principais modelos de legislação de arbitragem permite identificar 

como o tema da competência-competência, particularmente no seu efeito negativo, 

recebe tratamento distinto. Como o foco do presente trabalho é o direito brasileiro, não 

sendo propriamente um trabalho de direito comparado, escolheu-se abordar o tratamento 

legislativo da regra da competência-competência na França, Inglaterra, Estados Unidos e 

Alemanha, trazendo, por fim, o tratamento dado no Brasil.  

A escolha de França, Inglaterra e Estados Unidos deve-se ao fato de serem 

alguns dos países com o maior número de arbitragens administradas anualmente. A 

Alemanha foi escolhida por adotar legislação inspirada na Lei Modelo da UNCITRAL, 

que, além de ter sido adotada por diversos países, influenciou bastante a Lei de 

Arbitragem brasileira. 

Cada um desses países representa um modelo de competência-competência, 

permitindo-se, conforme o caso, uma intervenção judicial prematura (ou não). 

Cada um dos modelos carrega vantagens e desvantagens. Proibir as partes de 

recorrerem ao Poder Judiciário antes do fim do processo arbitral cria o risco de se criar 

um longo e custoso processo para uma parte que não concordou sequer em se submeter à 

arbitragem em primeiro lugar. Por outro lado, permitir uma intervenção judicial 

prematura abre espaço para táticas dilatórias, prejudicando a economia e efetividade do 

processo arbitral310. 

A análise das concepções e dos pré-conceitos que existem sobre a arbitragem e 

as “filosofias” que cuidam do tema permite melhor posicionar ideologicamente essas 

colocações. Semanticamente, em quase todos os países estudados, observa-se um certo 

grau de indefinição na lei sobre o que significa competência-competência. O 

preenchimento jurídico do sentido desse conceito é feito pela doutrina e pela 

jurisprudência. 

 

                                                        
309 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative law of international arbitration.  2. 

ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2009, p. 388. 
310 PARK, William W.. Determining an arbitrator’s jurisdiction: timing and finality in American Law. In: 

Nevada Law Journal. Las Vegas: University of Nevada, 2008, v. 8. , p. 137. 
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3.6.1. França – o modelo de prioridade do árbitro, ressalvada uma análise judicial 

prima facie e limitada, para análise da competência do árbitro 

 

Na França, não é possível questionar judicialmente a competência de um tribunal 

arbitral antes de ser prolatada a sentença arbitral. Os tribunais francêses tradicionalmente 

sempre adotaram uma postura bastante liberal e pró-arbitragem no tratamento do efeito 

negativo da competência-competência. Há uma competência prioritária geral dos 

árbitros para decidir sobre essa questão311. 

Isso era verdade mesmo antes das reformas realizadas no Novo Código de 

Processo Civil Francês no ano de 2011312. Antes da reforma, a antiga redação do artigo 

1458 do Nouveau Code de Procès Civil estabelecia que o Poder Judiciário não poderia 

decidir quanto à validade da convenção de arbitragem já iniciado o processo arbitral. A 

jurisdição dos magistrados franceses era significativamente restrita e os juízes só 

poderiam se declarar competentes para decidir o caso se a convenção de arbitragem 

fosse manifestamente nula ou inaplicável 313 . Assim, havia duas hipóteses a serem 

aplicadas, dependendo da existência ou não de processo arbitral pendente. Se o processo 

arbitral estivesse pendente, o juiz não poderia decidir sobre a competência do árbitro. 

Mas, se ainda não estivesse pendente processo arbitral, o juiz deveria se declarar 

incompetente, exceto se a convenção de arbitragem fosse manifestamente nula314. 

A jurisprudência francesa se colocou no sentido de que sempre que estiver em 

curso um processo arbitral o juiz não pode interferir para decidir sobre a competência do 

árbitro, mas se o caso ainda não estivesse pendente de julgamento arbitral, os 

magistrados poderiam realizar uma análise e revisão prima facie sobre a validade da 

                                                        
311 MARCHISIO, Giacomo. Jurisdictional Matters in International Arbitration: Why Arbitrators Stand on 

an Equal Footing with State Courts. In: Journal of International Arbitration. Haia: Kluwer Law 

International, 2014, v. 31, n. 4, p. 456-457. 
312 Em 2011, o Código de Processo Civil francês foi reformado no capítulo que trata de arbitragem, 
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Revue Internationale de Droit Comparé. Paris: Société de Législation Comparé, 2004, v.   56, n. 1, p. 
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convenção, bem como sobre a arbitrabilidade do caso315. Pendente um processo arbitral, 

nem mesmo uma decisão prima facie sobre a competência do árbitro seria possível316.  

Após a reforma,  o ponto se tornou ainda mais claro com o novo artigo 1.488 do 

NCPC francês317. De acordo com tal dispositivo, o juiz deve enviar qualquer caso à 

arbitragem, exceto se o tribunal arbitral ainda não estiver instalado e a convenção de 

arbitragem for manifestamente nula ou inaplicável. O artigo 1.465, estabelece que, uma 

vez iniciado o processo arbitral, o árbitro é a única instância competente para decidir 

qualquer questão relativa à sua própria competência. 

Além disso, a jurisprudência francesa “adotou uma versão bastante progressista 

do efeito negativo da competência-competência, dando uma grande predileção ao 

árbitro sobre o juiz na questão do exame da validade da convenção de arbitragem318”. 

Na prática, o Direito francês adotou uma postura de reconhecer, exceto em uma revisão 

prima facie e em termos bastante restritos, a impossibilidade do Poder Judiciário de 

decidir sobre a competência do árbitro, sendo o país que mais fortemente reconheceu o 

efeito negativo da competência-competência319. 

Assim, a França tem uma postura bastante liberal sobre o efeito negativo da 

compétence-competénce e os juízes só podem intervir e têm poderes para decidir sobre 

essas questões, após o término do processo arbitral.  

 

3.6.2. Inglaterra – o modelo de intervenção judicial limitada e de contenção judicial 

para análise da competência do árbitro 

 

 De acordo com a legislação inglesa, o árbitro pode decidir sobre a sua própria 

competência e pode fazê-lo tanto através de uma sentença parcial ou ao final, junto com 
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2003, n. 1, p. 66. 



128 

a sentença que julgar o mérito da disputa. A regra da competência-competência está 

estabelecido na Seção 31(4) da Lei Inglesa de Arbitragem de 1996. Entretanto, conforme 

o caso, a decisão do árbitro pode ser questionada judicialmente, antes mesmo do término 

do processo arbitral e, particularmente, através de ação anulatória ou na execução da 

sentença320. 

 A opção por permitir o acesso ao Poder Judiciário para discutir a competência do 

árbitro ainda que pendente o processo arbitral é parte da tradição inglesa e indica uma 

preocupação em reduzir os custos do processo arbitral, permitindo uma decisão judicial 

definitiva sobre a questão321.  

Sendo um país de common law, a jurisprudência inglesa nem sempre ofereceu 

balizas claras sobre como a questão deveria ser tratada e a legislação tem diversas 

previsões relacionadas à questão de quando as partes podem recorrer ao Judiciário para 

discutir a competência do árbitro322. No julgamento do caso Harbour Assurance Co. Ltd. 

v. Kansa General International Insurance Co. Ltd., perante a Queens Bench Division323, 

há uma passagem ilustrativa do entendimento dos tribunais ingleses sobre a regra da 

competência-competência mesmo antes da atual lei inglesa de arbitragem, o Arbitration 

Act de 1996: 

O posicionamento da legislação inglesa [sobre o a regra da 

competência-competência] é simples, direto e prático. Por uma 

questão de conveniência, os árbitros podem conhecer e julgar 

sobre se têm ou não jurisdição sobre um caso: eles podem 

decidir assumir um caso ou entender que não têm jurisdição. 

Mas é bem estabelecido na legislação inglesa que o resultado 

dessa decisão preliminar não tem um efeito definitivo sobre o 

direito das partes. Apenas o Poder Judiciário pode julgar com 

definitividade questões relativas à competência do árbitro324. 
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definitively rule on issues relating to the jurisdiction of arbitrators.” REINO UNIDO. Queen's Bench 

Division (Commercial Court). [1992] 1 Lloyd's L.Rep. 81. Relator Justice Steyn. j. 31 jul. 1991.  
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Em um caso mais recente, Dallah Real State and Tourism v. Ministry of 

Religious Affairs of Government of Pakistan325, fica evidente que, apesar da doutrina da 

competência-competência, o juiz inglês detém poderes para decidir sobre a competência 

do árbitro.  

A Lei Inglesa de Arbitragem, Seção 9, estabelece que se uma ação judicial for 

proposta tratando de uma matéria abrangida por uma convenção de arbitragem, o juiz 

deve, a requerimento do réu, determinar a suspensão do processo, exceto se ficar 

provado que a convenção de arbitragem é inexistente, nula ou ineficaz.  O estabelecido 

nessa Seção 9 está de acordo como o artigo II, 3., da Convenção de Nova Iorque. 

Entretanto, não há uma previsão clara que indique que o efeito negativo da competência-

competência é agasalhado pela legislação inglesa. É assegurado ao juiz a possibilidade 

de prosseguir com a ação judicial se verificar qualquer vício na convenção de arbitragem 

ou a inarbitrabilidade do caso. 

A Seção 32 da Lei Inglesa de Arbitragem permite que o juiz seja provocado para 

tomar uma decisão preliminar sobre a competência e jurisdição do árbitro, enquanto 

pendente um processo arbitral. A ideia é permitir uma decisão judicial sobre a 

competência do árbitro ainda no início do processo arbitral, evitando o desperdício de 

tempo e dinheiro das partes, já que tal decisão evitaria o esforço inútil de um processo 

arbitral para que a sentença venha, ao final, a ser anulada por falta de competência e 

jurisdição do árbitro. 

Entretanto, a utilização prática da Seção 32 da Lei Inglesa de Arbitragem é 

bastante restrita326. É que só é possível invocar tal Seção se o caso for instruído com o 

requerimento escrito de ambas as partes ou a permissão do árbitro. Além disso, é preciso 

demonstrar que a decisão da questão na pendência do processo arbitral trará substancial 

economia de tempo e de dinheiro, que o requerimento foi feito no início do processo 

arbitral e que existem fortes razões que justifiquem a decisão pelo juiz. Exceto 

convenção das partes em contrário, o processo arbitral continua em curso durante a 

tramitação judicial dessa ação327.  

                                                        
325 REINO UNIDO.  Supreme Court. [2010] UKSC 46. On appeal from: 2009 EWCA Civ 755. Relator: 

Lord Mance. j. 30 jun. 2010. 
326  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M.. Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 352. 
327 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative law of international arbitration.  2. 

ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2009, p. 411. 
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 Como se vê, a aplicação da Seção 32 é restrita pela necessidade de acordo das 

partes ou permissão do árbitro, além da necessidade de se preencherem diversos 

requisitos legais. Na prática, essa previsão legal não tem sido utilizada com frequência. 

 De acordo com a Lei Inglesa de Arbitragem, Seção 72, alguém que supostamente 

deveria ser parte em um processo arbitral, mas que dele não participou, pode propor uma 

ação judicial para ser declarada se existe efetivamente uma convenção de arbitragem 

válida, se o tribunal foi devidamente constituído ou se o caso deveria realmente ser 

submetido à arbitragem, de acordo com a convenção. Nessa hipótese, a parte tem de não 

ter comparecido ao processo arbitral. Apresentada defesa no processo arbitral, não é 

cabível invocar a Seção 72, mas se a parte não comparece ao processo arbitral é possível 

mover uma ação judicial para ser declarada a incompetência dos árbitros. 

 Além dessas situações, a lei inglesa permite uma ação anulatória da sentença  

parcial dos árbitros sobre sua própria competência antes de uma decisão de mérito no 

processo arbitral. Ou seja, se os árbitros decidirem por sentença parcial que são 

competentes para julgar determinado caso, é possível a propositura de uma ação 

anulatória contra esta sentença, ainda que pendente o processo arbitral. Isso é 

estabelecido pela Seção 67 da Lei Inglesa de Arbitragem. 

 Essa hipótese pressupõe que os árbitros já tenham decidido sobre a questão para 

que possa ser proposta a ação judicial. Embora não se trate de um controle prévio, não 

existe um requerimento para que o processo arbitral tenha sido extinto ou apreciado o 

mérito da questão. Prolatada uma sentença parcial, é cabível a ação anulatória. O 

processo arbitral pode prosseguir na pendência da ação judicial, embora exista uma 

prejudicialidade externa entre os feitos. 

 Assim, a Lei Inglesa de Arbitragem estabelece diversas hipóteses nas quais o 

Judiciário pode ser acionado para decidir sobre a competência do árbitro antes mesmo 

do final do processo arbitral ou de seu início. No caso Excalibur Ventures LLC v. Texas 

Keystone Inc, Gulf Keystone328, há um importante dictum (vejam-se os parágrafos 62 a 

65 da decisão) no sentido de que, embora a Seção 30 da Lei Inglesa de Arbitragem 

permita que o árbitro decida questões relativas à sua competência e jurisdição, tal 

previsão não tem grande consequência prática, já que nada requer que a parte relutante 

apresente seu questionamento exclusivamente ao árbitro. Por isso, a alegação de que o 

juiz inglês teria de permitir que o árbitro decida em primeiro lugar sobre sua própria 

                                                        
328 REINO UNIDO. High Court - Queen's Bench Division (Commercial Court). [2011] EWHC 1624. 

Relator: Justice Gloster. j. 8 abr. 2011.  
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competência (efeito negativo da competência-competência) seria, consoante essa 

decisão, errada enquanto questão de direito. 

Jean-François Poudret entende que na Inglaterra, como decorrência do 

estabelecido nas Seções 32 e 72, seria possível uma ação direta com o objetivo 

específico de anular ou declarar a nulidade de uma convenção de arbitragem, não sendo 

necessário aguardar a propositura de uma outra ação para só então invocar este 

argumento, respeitados os requerimentos legalmente previstos329. Entretanto, o Poder 

Judiciário inglês só pode decidir sobre a existência e validade da convenção de 

arbitragem como uma questão autônoma em hipóteses restritas330. 

Na prática, apesar dessas previsões legais (statutory law), os tribunais ingleses 

(precedentes) têm sido cautelosos ao intervir em arbitragens em curso, adotando uma 

postura de preservar o processo arbitral. 

 

3.6.3. Alemanha – o modelo de prioridade condicionada do árbitro, com 

possibilidade de recurso judicial, para análise da competência do árbitro 

 

 Ao falar sobre a regra da competência-competência na Alemanha, convém fazer 

primeiramente uma observação de cunho terminológico importante. A regra da 

competência-competência é, por vezes, tratado como se fosse sinônimo da expressão de 

origem germânica kompetenz-kompetenz. Tal identificação, entretanto, é inexata e pode 

gerar confusão desnecessária.  

Na doutrina alemã tradicional, esclarecem Fouchard, Gaillard e Goldman, 

kompetenz-kompetenz significaria um poder de decidir sobre a competência sem 

qualquer revisão posterior. Aceitar tal regra para arbitragem significaria que o árbitro 

decidiria sobre a sua competência e tal decisão não poderia ser revista pelo Poder 

Judiciário. Não é essa, contudo, a posição aceita, nem mesmo na Alemanha. Assim, o 

termo deve ser evitado331. 

                                                        
329 POUDRET, Jean-François. L'originalité́ du droit français de l'arbitrage au regard du droit comparé. In: 

Revue Internationale de Droit Comparé. Paris: Société de Législation Comparé, 2004, v. 56, n. 1, p. 

142. 
330 ROZAS, José Carlos Fernández. Anti-sui Injunctions issued by National Courts measures addressed to 

the parties or to the arbitrators. In: GAILLARD, Emmanuel. (Ed.) IAI Series on International 

Arbitration nº 2 - Anti-suit Injunctions in International Arbitration. Huntington: Juris Publishing, 

2005, p. 81-82. 
331  GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. (ed.) Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 1999, p. 395. 
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 A Alemanha nunca aceitou o efeito negativo da competência-competência em 

sua plenitude, tal posição já estava assente antes das reformas que entraram em vigor em 

1998332. A regra clássica na Alemanha sempre foi de permitir ao árbitro decidir sobre a 

questão, mas não de maneira definitiva333. A posição alemã é substancialmente diferente 

do modelo francês. 

Em 1998, entrou em vigor a reforma do livro 10 da ZPO (o Código de Processo 

Civil Alemão), que adotou uma redação quase idêntica ao proposto na Lei Modelo da 

UNCITRAL. O objetivo da reforma foi modernizar a legislação alemã de acordo com 

padrões internacionais sobre a matéria e consolidar o país como uma sede atrativa para 

arbitragens internacionais334. 

Assim como faz o artigo 5º da Lei Modelo da UNCITRAL, o artigo 1026 da 

ZPO procura limitar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na arbitragem335. 

Esse dispositivo estabelece que apenas nas hipóteses previstas na própria ZPO é que 

poderá o Poder Judiciário intervir na arbitragem. Trata-se de uma regra de contenção da 

intervenção do Poder Judiciário. 

Na Alemanha, é possível uma ação direita para controlar a existência, validade e 

eficácia da convenção de arbitragem, se esta ação for proposta até o momento de 

constituição do tribunal arbitral336. Isso é possível em virtude do disposto na Seção 

1.032 (2) da ZPO337. Nesse caso, assim como na hipótese de ser suscitada uma exceção 

de arbitragem em processo judicial em curso, o Poder Judiciário só pode decidir sobre a 

higidez da convenção de arbitragem, sobre a arbitrabilidade do caso e sobre a 

                                                        
332  GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. (ed.) Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 1999, p. 396. 
333  SCHLOSSER, Peter. La nouvelle législation allemande sur l'arbitrage. In: Revue de l’arbitrage.  

Paris: Comité Français de l’arbitrage, 1998, v. 1998, nº 2, p. 296. 
334 BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan Michael; NACIMIENTO, Patricia. Germany a place for 

International and Domestic Arbitrations – General Overview. In: BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz; KRÖLL, 

Stefan Michael; NACIMIENTO, Patricia. (eds.). Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. 

Haia: Kluwer Law International, 2007, p. 4-9. 
335 “The Model Law seeks to exclude the involvement of the courts as far as possible. It states: ‘In matters 

governed by this Law, no court shall intervene except where so provided in this Law.’ At first sight, this is 

a striking declaration of independence. Yet the Model Law cannot exclude, and does not seek to exclude, 

the participation of what it calls the ‘competent court’ in carrying out ‘certain functions of arbitration 

assistance and supervision’.” BLACKABY, Nigel; CONSTANTINE, Partasides; REDFERN, Alan; 

HUNTER, J. Martin H.. Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford University 

Press, 2009, p. 440. 
336 POUDRET, Jean-François. L'originalité́ du droit français de l'arbitrage au regard du droit comparé. In: 

Revue Internationale de Droit Comparé. Paris: Société de Législation Comparé, 2004, v.   56, n. 1, p. 

142. 
337 HUBER, Peter. Arbitration Agreement and Substantive claim before Court. In: BÖCKSTIEGEL, Karl-

Heinz; KRÖLL, Stefan Michael; NACIMIENTO, Patricia. (eds.). Arbitration in Germany: The Model 

Law in Practice. Haia: Kluwer Law International, 2007, p. 139. 
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abrangência da convenção de arbitragem, não sendo possível para esse fim qualquer 

análise sobre o mérito da disputa338-339. 

Se for proposta uma ação judicial, é possível que seja levantada pelo réu como 

matéria de defesa uma preliminar de convenção de arbitragem (Seção 1.032 (1) da 

ZPO). Bem na linha do que dispõem o artigo II, 3., da Convenção de Nova Iorque e o 

artigo 8 (1) da Lei Modelo da UNCITRAL, a lei alemã determina que o juiz deverá 

extinguir a ação judicial, remetendo as partes à arbitragem, exceto se verificado que a 

convenção de arbitragem é nula e sem efeitos, inoperante ou inexequível. 

A pendência de exceção de arbitragem ou mesmo de uma ação direta para 

decidir sobre a competência dos árbitro não impede o início do processo arbitral.  

É possível o início e desenvolvimento de um processo arbitral, mesmo que estas 

questões estejam pendentes de decisão judicial. O objetivo desta regra é prevenir que as 

partes utilizem um processo judicial como uma tática para atrasar o processo arbitral. A 

consequência é a inexistência de litispendência entre um processo arbitral e um processo 

judicial. Entretanto, esta regra cria o risco da coexistência de processos paralelos, o que 

pode levar a decisões conflitantes. Segundo Peter Huber, o legislador alemão pretendeu 

que os árbitros suspendessem o processo arbitral para aguardar a decisão judicial, exceto 

se identificarem que o processos judicial é uma manobra dilatória ilícita340.  

O autor entende que a decisão judicial final sobre a admissibilidade de jurisdição 

arbitral deve ser considerada vinculante para os árbitros. Ou seja, existindo uma decisão 

judicial entendendo ser incompetente o árbitro, o processo arbitral deveria ser extinto e o 

árbitro não deveria julgar o mérito do caso. Caso seja proferida uma sentença arbitral 

nessa hipótese, a consequência seria a nulidade ipso jure desta, sendo desnecessário 

posteriormente propor uma ação anulatória341. 

A Alemanha reconhece plenamente o efeito positivo da competência-

competência. O árbitro pode decidir sobre sua própria competência tanto na sentença 

                                                        
338 ALEMANHA. Bavarian Highest Regional Court - ObLG. Caso nº 4 Z SchH 03/99 (BayObLGZ 1999, 

Nr. 58; BB, Beilage 8 zu Heft 37/2000 (RPS), S. 16). j. 08 Set. 1999. 
339 HUBER, Peter. Arbitration Agreement and Substantive claim before Court. In: BÖCKSTIEGEL, Karl-

Heinz; KRÖLL, Stefan Michael; NACIMIENTO, Patricia. (eds.). Arbitration in Germany: The Model 

Law in Practice. Haia: Kluwer Law International, 2007, p. 152. 
340 HUBER, Peter. Arbitration Agreement and Substantive claim before Court. In: BÖCKSTIEGEL, Karl-

Heinz; KRÖLL, Stefan Michael; NACIMIENTO, Patricia. (eds.). Arbitration in Germany: The Model 

Law in Practice. Haia: Kluwer Law International, 2007, p. 155. 
341 HUBER, Peter. Arbitration Agreement and Substantive claim before Court. In: BÖCKSTIEGEL, Karl-

Heinz; KRÖLL, Stefan Michael; NACIMIENTO, Patricia. (eds.). Arbitration in Germany: The Model 

Law in Practice. Haia: Kluwer Law International, 2007, p. 153-154 
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final quanto, a requerimento de qualquer uma das partes, em uma  sentença parcial. A 

regra da separabilidade da convenção de arbitragem também é reconhecido. 

A parte deve formular sua alegação de incompetência dos árbitros até a 

apresentação de sua defesa ao pedido de formação do tribunal arbitral. A indicação de 

um árbitro para participar do processo não impede que seja formulada uma alegação de 

incompetência do tribunal arbitral. O motivo da regra é estimular as partes a cooperarem 

com o processo arbitral. O simples fato de uma parte ter facilitado a formação do 

tribunal arbitral, indicando um árbitro, não implica a aceitação da jurisdição deste. 

 Caso os árbitros rejeitem a alegação de incompetência ou de falta de jurisdição 

em uma sentença parcial, é possível a propositura de uma ação judicial paralela com o 

objetivo de rever essa decisão. Essa ação deve ser proposta no prazo decadencial de um 

mês contado da data em que a parte interessada recebeu ciência por escrito da decisão 

dos árbitros (Seção 1.040 (3) da ZPO). 

 A legislação alemã de arbitragem, a partir de 1998, expressamente reservou ao 

Poder Judiciário o julgamento final sobre a competência dos árbitros. Embora os árbitros 

possam decidir sobre sua própria competência – seja através de uma sentença parcial 

seja na final – as partes podem propor uma ação judicial para discutir essa questão342. O 

direito de propor uma ação no Poder Judiciário pra rever a competência dos árbitro não 

pode ser derrogado pela vontade das partes343 (Seção 1040 (3) da ZPO). 

 

3.6.4. Estados Unidos – o modelo de competências paralelas (judicial e arbitral) 

para análise da competência do árbitro 

 

No Estados Unidos a situação é um pouco diferente se comparada com os 

outros países estudados e o tratamento legislativo do tema parece afastar o efeito 

negativo da competência-competência344-345, entretanto no caso Prima Paint v. Flood & 

                                                        
342 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative law of international arbitration.  2. 

ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2009, p. 410-411. 
343  “Under the German Arbitration Law of 1998 the legislator expressly reserved the right of final 

determination of the validity of an arbitration agreement to the courts. Though the arbitral tribunal may 

decide on its competence - by preliminary ruling or in the final award - pursuant to Sec. 1040, the parties 

may seek recourse against the ruling pursuant to Sec. 1040 sub. 3 resp. Sec. 1059 ZPO. The court's 

competence to finally decide is mandatory and may not be derogated by party agreement. However, the 

inadmissibility of the Kompetenz-Kompetenz clause in the arbitration agreement does not affect the 

validity of the arbitration agreement.” ALEMANHA.  Federal Court of Justice – BGH. Caso nº  III ZR 

265/03.  j. 13 jan. 2005. 
344 PARK, William W.. Determining an arbitrator’s jurisdiction: timing and finality in American Law. In: 

Nevada Law Journal. v. 8. Las Vegas: University of Nevada, 2008, 139-140. 
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Conklin346 foi estabelecido um importante precedente e leading case, que reconhece que 

os árbitros têm poder para decidir sobre sua própria competência, mesmo em casos que 

envolvam alegação de fraude na confecção ou de inexistência do contrato principal. Esse 

mesmo caso, entretanto, estabelece que, caso a alegação de fraude envolvesse 

diretamente a cláusula compromissória os tribunais americanos poderiam decidir desde 

logo sobre a validade desta347.  

A decisão parece prestigiar a doutrina da separabilidade da cláusula 

compromissória, mas, por outro lado, determina que o Judiciário americano retém o 

poder de decidir sobre a competência do árbitro antes mesmo do fim do processo 

arbitral. A regra da separabilidade ou autonomia da convenção de arbitragem foi 

consolidada nesse julgamento, mas não se estabeleceu uma impossibilidade do Poder 

Judiciário americano para decidir sobre a questão da competência dos árbitros348. 

No Estados Unidos, a evolução jurisprudencial parece apontar pareque o Poder 

Judiciário possa, como uma regra geral, ser acionado para decidir sobre a competência 

do árbitro não apenas antes da instalação do processo arbitral, mas também durante a 

arbitragem. Nessa visão, os árbitros têm uma primeira palavra sobre a questão, mas os 

juízes também a podem ter. Essa posição americana não é isolada e outros países com 

uma prática arbitral importante, como a Suécia, têm posição semelhante349. 

No âmbito federal350, as Seções 3 e 4 do Federal Arbitration Act estabelecem 

que as partes devem ser remetidas à arbitragem exceto se verificado que está sendo 

questionada judicialmente a própria regularidade da convenção. A leitura desses 

dispositivos parece apontar que o efeito negativo da competência-competência não seria 

                                                                                                                                                                   
345 “In the US, the Federal Arbitration Act ss. 3-4 do not seem to recognize the principle of competência-

competência at all, granting jurisdiction to the federal district courts to decide the existence or validity of 

an arbitration agreement. Nevertheless, the U.S. Supreme Court in a series of decisions has developed an 

advanced version of competência-competência.” BREKOULAKIS, Stavros. The negative effect of 

competência-competência: the verdict has to be negative. In: Queen Mary University of London, School 

of Law - Legal Studies Research Paper n. 22/2009. Londres: Queen Mary, University of London, 2009, 

p. 6. 
346  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. US Supreme Court. 388 U.S. 395 (1967). Relator: Justice 

Fortas. j. 12 jun. 1967.  
347 TIBURCIO, Carmem. O princípio da Kompetenz-Kompetenz revisto pelo Supremo Tribunal Federal 

da Justiça Alemão. In: In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro 

Batista. (Coords.)  Arbitragem: estudos em homenagem ao prof. Guido Fernando da Silva Soares, in 

memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, p. 427-428. 
348 DAVID, René. L’arbitrage dans le commerce international. Paris: Economica, 1982, p. 268-269. 
349 RAGNWALDH, Jakob. Competência-competência – The Power of an Arbitral Tribunal to Decide the 

Existence and Extent of its Own Jurisdiction. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) International 

Arbitration: the coming of a new age? - ICCA Congress Series, v. 17. Haia: Kluwer Law International, 

2013, p. 229. 
350 Nos Estados Unidos existem leis estaduais sobre arbitragem. 
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reconhecido nos Estados Unidos, podendo os juízes decidirem sobre a competência do 

árbitro a qualquer momento, se provocado pelas partes para tanto.  

A legislação americana permite uma ação judicial para que seja proferida uma 

ordem determinando que uma parte participe de uma arbitragem (Seção 4, 206 ou 303 

do Federal Arbitration Act). Evidentemente, para decidir sobre a procedência dessa 

ação, o juiz americano precisará rever amplamente a higidez da convenção de 

arbitragem351.  

O modelo americano estabeleceria a competência concorrente entre juiz e 

árbitro para decidirem sobre a questão, sem que se estabeleça uma prioridade para o 

árbitro352. O juiz poderia ser amplamente chamado a intervir sobre a questão. 

No caso First Options of Chicago v. Kaplan 353  a Suprema Corte norte-

americana estabeleceu que os árbitros devem ter autoridade para decidir com finalidade 

sobre a sua competência quando as partes tenham “claramente e sem qualquer dúvida” 

conferido esta autoridade na convenção de arbitragem. Após esse precedente, parece 

haver uma propensão judicial para não intervir em arbitragens em curso 354 . Seria 

possível que as partes estabelecessem contratualmente a impossibilidade de decisão 

judicial sobre a competência dos árbitros e existindo, sem dúvida, essa estipulação. 

A jurisprudência americana evoluiu no sentido de que, até mesmo a referência 

às regras de uma instituição arbitral que preveja o poder do árbitro de decidir sobre sua 

jurisdição, seria suficiente para existir uma estipulação “clara e sem dúvida” de que 

caberia aos árbitros decidir a questão. Daí existir uma certa ambiguidade no tratamento 

do tema nos Estados Unidos, já que a jurisprudência consagrou uma válvula de escape 

para o modelo legislativo de permanente possibilidade de intervenção judicial355. 

Parece ser consenso de que, mesmo nos países onde é possível propor uma ação 

para rever a competência do tribunal arbitral antes do término do processo arbitral, como 

nos Estados Unidos, não é possível que o juiz liminarmente determine a suspensão de 

                                                        
351  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M..  Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, 352. 
352 ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 65-66. 
353  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. US Supreme Court. 514 U.S. 938 (1995). Relator: Justice 

Breyer, j. 22 mai. 1995. 
354 RAGNWALDH, Jakob. Competência-competência – The Power of an Arbitral Tribunal to Decide the 

Existence and Extent of its Own Jurisdiction. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) International 

Arbitration: the coming of a new age? - ICCA Congress Series, v. 17. Haia: Kluwer Law International, 

2013, p. 230. 
355 ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 68-69. 
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um processo arbitral. É por isso que William Park afirma que a regra da competência-

competência é um mecanismo anti-sabotagem, por evitar que o réu possa utilizar a 

alegação de incompetência do tribunal com o objetivo de obstar o desenvolvimento do 

processo arbitral356. 

George Bermann, levando em conta a jurisprudência norte-americana, que 

construiu uma visão mitigada da competência-competência, procurou agrupar dois tipos 

de matérias: as treshold e as gateway.  

Por treshold issues, o autor pretende denominar o amplo leque de questões que 

poderiam ser designadas como “jurisdicionais” ou atinentes à competência do árbitro. 

Por gateway issues, o autor designa as questões que o Poder Judiciário americano deve 

julgar antes mesmo de ser oportunizada uma decisão pelo árbitro. As gateway seriam um 

conjunto mais restrito contido dentro das treshold issues. 

 As gateway issues não seriam alcançadas pelo efeito negativo da competência-

competência357. O fato de uma questão ser do tipo gateway não impede que o árbitro 

decida a matéria, mas significa que o juiz também poderá (e deverá) fazê-lo com 

definitividade, sem ter que deferir uma prioridade temporal para o árbitro. 

O autor, após analisar a jurisprudência americana, construída a partir de uma 

série de casos, concluiu que discussões relativas à arbitrabilidade em sentido estrito e as 

alegações de inexistência do contrato seriam gateway issues e deveriam ser 

determinadas pelo juiz imediatamente. Outras questões, incluindo a abrangência da 

convenção de arbitragem e a alegação de nulidade do contrato, deveriam ser 

previamente analisadas pelos árbitros.  

 

 

 

 

                                                        
356 PARK, William W.. Determining an arbitrator’s jurisdiction: timing and finality in American Law. In: 

Nevada Law Journal. v. 8. Las Vegas: University of Nevada, 2008, p. 138-139. 
357 “This broad range of issues is more traditionally called “jurisdictional,” though I prefer, in denoting the 

fullest range of such issues, to speak simply of “threshold issues.” Using the term “threshold issues” to 

denote this broad category of concerns allows us to reserve the term “gateway issue” for a narrower 

category consisting only of those threshold issues that, if raised before it, a court must resolve for itself 

rather than leave for decision to the arbitral tribunal. Like at least some members of the Supreme Court, I 

prefer to use the term “gateway issues” in this way, i.e. to denote only those jurisdictional issues that a 

court will decide at the outset. I then use the term “non-gateway issues” to denote those that are left 

initially to the arbitrators.” BERMANN, George. The “Gateway” Problem in International Commercial 

Arbitration. In: KRÖLL, Stefan Michael; Loukas MISTELIS, et al. (eds). International Arbitration and 

International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution. Haia: Kluwer Law 

International, 2011, p. 56-57. 
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3.7.  O caso brasileiro 

 

A Lei de Arbitragem trata expressamente da regra da competência-competência 

em seu artigo 8º, parágrafo único. Além disso, a convenção de Nova Iorque de 1958 está 

em vigor no país desde 2002 e seu art. II, 3., estabelece a obrigação do Poder Judiciário 

de encaminhar as partes à arbitragem sempre que lhe for submetido um conflito 

abrangido por convenção de arbitragem. 

A redação do parágrafo único do artigo 8º é lacônica: “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.” O efeito positivo da competência-competência fica textualmente 

esclarecido, o efeito negativo teve de ser construído por esforço doutrinário e 

jurisprudencial. 

O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que, embora 

exista na legislação brasileira a possibilidade de tanto o juiz quanto o árbitro decidirem 

sobre a competência do tribunal arbitral ou do árbitro, apenas após a prolação da 

sentença arbitral é que pode o Poder Judiciário brasileiro decidir sobre a matéria, seja 

através de ação anulatória, seja na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme 

disposto nos arts. 32, I, e 33 da Lei de Arbitragem358.  

Em outros casos o STJ entendeu ser incabível ação anulatória proposta com o 

objetivo específico de discutir a validade de cláusula compromissória arbitral antes da 

propositura do processo arbitral359. Não é possível mover uma ação judicial com o 

objetivo de simplesmente anular a cláusula compromissória arbitral; tal matéria compete 

primeiramente ao árbitro360. 

                                                        
358 “...A cláusula compromissória "cheia", ou seja, aquela que contém, como elemento mínimo a eleição 

do órgão convencional de solução de conflitos, tem o condão de afastar a competência estatal para 

apreciar a questão relativa à validade da cláusula arbitral na fase inicial do procedimento (parágrafo único 

do art. 8º, c/c o art. 20 da LArb). 

De fato, é certa a coexistência das competências dos juízos arbitral e togado relativamente às questões 

inerentes à existência, validade, extensão e eficácia da convenção de arbitragem. Em verdade - excluindo-

se a hipótese de cláusula compromissória patológica ("em branco") -, o que se nota é uma alternância de 

competência entre os referidos órgãos, porquanto a ostentam em momentos procedimentais distintos, ou 

seja, a possibilidade de atuação do Poder Judiciário é possível tão somente após a prolação da sentença 

arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem...” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial nº 1278852/MG. Relator: Min. Luís Felipe Salomão. j. 21 mai. 2013. 
359 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1302900/MG, Relator Min. Sidinei Beneti. 

j. 09 out. 2012. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº  1355831/SP, Relator: Min. 

Sidinei Beneti j. 19 mar. 2013. 
360  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M.. Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 352. 
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Uma situação em que o juiz pode conhecer da competência do árbitro antes da 

prolação da sentença arbitral é na hipótese de, sem que esteja pendente processo arbitral, 

no curso do processo judicial, ser levantada uma preliminar de convenção de arbitragem 

(art. 301, XI, e § 4º do CPC-197). Nesse caso, caberá ao juiz analisar desde logo a 

existência de uma convenção de arbitragem e, caso exista valida e eficazmente uma, 

deverá extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 267, VII, do CPC-1973), já 

que o juiz não tem competência para julgar o caso. 

A situação aqui é diferente da anterior. Não se trata de ação proposta para 

anular a convenção de arbitragem, mas de ação proposta no mérito de uma disputa 

tentado ignorar a existência da convenção de arbitragem. 

A própria Convenção de Nova Iorque autoriza que o Poder Judiciário decida 

sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem nesse caso. O Artigo 

II, 3.361, da Convenção de Nova Iorque estabelece que, existindo uma convenção de 

arbitragem, o juiz deverá encaminhar as partes à arbitragem, exceto se verificar que tal 

acordo é nulo e sem efeitos inexequível ou inoperante. A regra é construída por 

exclusão. As partes devem ser remetidas à arbitragem, salvo se ausente a competência 

do tribunal arbitral.  

Proposta uma ação judicial para discutir uma questão meritória e apresentada 

exceção de arbitragem, o Poder Judiciário pode decidir sobre a existência, validade e 

eficácia da convenção de arbitragem, pois neste caso não estará apenas decidindo sobre 

a competência do árbitro, mas estará, em última instância, decidindo sobre sua própria 

competência. 

Não é possível iniciar um processo arbitral até que seja julgada definitivamente 

a exceção de arbitragem e extinto o processo judicial sem resolução de mérito. Caso seja 

rejeitada a exceção de arbitragem o caso será decidido judicialmente e não será possível 

instaurar a arbitragem362. 

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, no regime do CPC de 1973, 

julgou um dos casos do conflito Petroplus v. First Brands do Brasil363 e entendeu não 

                                                        
361 Artigo II (...) 3. O tribunal de um Estado signatário, quando de posse de ação sobre matéria com 

relação à qual as partes tenham estabelecido acordo nos termos do presente artigo, a pedido de uma delas, 

encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate que tal acordo é nulo e sem efeitos, inoperante 

ou inexequível.  
362 Nesse sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 176. 
363  BRASIL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Agravo Regimental - Nº 1401116-

61.2014.8.12.0000/50000 - Campo Grande. Relator: Des. Dorival Renato Pavan. J. 25 mar. 2014. 
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ser possível que uma parte inicie processo arbitral quando já está pendente ação judicial 

sobre a mesma matéria, na qual foi deferida antecipação dos efeitos da tutela.  

Nesse caso, a Petroplus obteve provimento jurisdicional obstando a First Brand 

de votar em uma assembleia geral extraordinária sua. Foi concedida antecipação dos 

efeitos da tutela pelo juízo do 1º grau, confirmada em sede de agravo de instrumento.  A 

First Brands, então, iniciou uma arbitragem CCI com pedido de medida antecipatória 

para poder votar na assembleia geral extraordinária.  

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul entendeu que o início de 

arbitragem internacional com o objetivo específico de contrariar a antecipação da tutela 

jurisdicional violaria o artigo 14 do Código de Processo Civil de 1973 e que a parte 

deveria aguardar o julgamento da exceção de arbitragem. Foi, por isso, concedida 

medida antecipatória dos efeitos da tutela (inibitória) para obstar a First Brands de 

continuar com o processo arbitral sob pena de multa (art. 14, § 1º, do -1973) e astreintes. 

Foi concedida uma medida inibitória para proibir a continuidade de uma 

arbitragem que, no entender do tribunal, violaria o cumprimento específico de uma 

ordem judicial e causadora de embaraço à atividade jurisdicional364. 

É preciso que seja levantada pelo réu uma exceção de arbitragem. Não é 

possível que o juiz conheça de ofício da existência de convenção de arbitragem. 

Deve-se observar, entretanto, que há alguma divergência doutrinaria sobre se é 

preciso que o réu alegue a existência tanto de um compromisso arbitral quanto de uma 

cláusula compromissória para que o juiz conheça da matéria, ou se seria possível que o 

magistrado conhecesse de ofício da cláusula compromissória arbitral. Há autores que 

defendem que o juiz poderia conhecer de ofício sobre a existência de uma cláusula 

compromissória arbitral, mas não de um compromisso arbitral. 

                                                        
364 André Cavalcanti Abboud e Gustavo Kulesza criticaram essa decisão do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso do Sul, pois supostamente a decisão seria contraria à jurisprudência firme do STJ de não aceitar 

medidas antiarbitragem, particularmente contra arbitragens com sede fora do Brasil. Cesar Guimarães 

Pereira e Eduardo Talamini, entretanto, consideraram a decisão adequada a partir das peculiaridades do 

caso. Vide: ABBOUD, André Cavalcanti; KULESZA, Gustavo Santos. Interim Measures and Anti-

Arbitration Injunctions in Brazil. Disponível em: 

<http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/08/04/interim-measures-and-anti-arbitration-injunctions-in-

brazil/> Acesso em: 10 set. 2014. e PEREIRA, Cesar A. Guimarães; TALAMINI, Eduardo. Interim 

Measures and Anti-Arbitration Injunctions in Brazil: Answering the Actual Question at Issue. 

Disponível em: <http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/09/03/interim-measures-and-anti-

arbitrationinjunctio ns-In-brazil-answering-the-actual-question-

atissue/?utm_source=feedburner&utm_medium 

=email&utm_campaign=Feed%3A+KluwerArbitrationBlogFull+%28Kluwer+Arbitration+Blog+-

+Latest+Entries%29>. Acesso em: 10 set. 2014. 

http://feedproxy.google.com/~r/KluwerArbitrationBlogFull/~3/W05oSFIZcFA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/KluwerArbitrationBlogFull/~3/W05oSFIZcFA/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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É que o § 4º do artigo 301 do Código de Processo de 1973 tem a seguinte 

redação: “Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria 

enumerada neste artigo”. Já o inciso IX do caput desse mesmo artigo 301 fala que 

compete ao réu antes de discutir o mérito  alegar  “convenção de arbitragem”.  

Ou seja, uma interpretação literal permitiria a conclusão de que a cláusula 

compromissória poderia ser reconhecida de ofício pelo juiz, mas não o compromisso 

arbitral. Apenas neste caso é que a matéria teria de ser efetivamente alegada provada 

pela parte. 

Teresa Arruda Alvim Wambier se coloca justamente neste sentido, mesmo 

lamentando que “talvez não tenha o legislador brasileiro optado pelo melhor caminho 

ao dar à cláusula compromissória maior relevância que ao compromisso arbitral365”. A 

autora sustenta sua conclusão no argumento de ter querido o legislador preconizar a 

cláusula compromissória uma vez que esta historicamente não possuía qualquer valor 

sem que fosse firmado compromisso arbitral e não poderia sequer ser alegada como 

matéria de defesa366. 

Esta é ainda a posição de Carlos Alberto Carmona que sustenta justamente que o 

legislador quis fortalecer a cláusula compromissória, já que esta provavelmente acabará 

suplantando em utilidade o compromisso arbitral367. 

Em sentido contrário se colocam Fitchner e Monteiro. Os autores entendem que 

a possibilidade de o juiz conhecer de ofício da exceção de arbitragem viola a autonomia 

da vontade das partes, na medida em que, assim como depende do querer delas contratar 

,está em sua esfera de disposição renunciar à arbitragem, não havendo motivo para que o 

Estado-juiz conheça de ofício da matéria368. 

Paulo Hoffman defende que em virtude da disponibilidade do direito as partes 

podem, a qualquer momento, renunciar ou mesmo revogar o contrato de arbitragem e se 

uma propõe uma ação judicial e a outra não se opõe para submeter a matéria à 

arbitragem, não faz sentido que o juiz venha a extinguir o processo369. 

                                                        
365  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 5. ed. São Paulo: RT, 

2004, p. 86-87. 
366 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 5. ed. São Paulo: RT, 2004, 

p. 82-85. 
367  CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo:  um comentário à lei 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 485-486. 
368  FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Temas de arbitragem:  primeira série. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2010, p. 76-77. 
369   HOFFMAN, Paulo. Arbitragem: algumas dúvidas processuais práticas quando o juízo estatal é 

chamado a intervir. In: JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca. Arbitragem no Brasil:  aspectos 
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Realmente, não faz sentido sustentar que o juiz poderia em uma hipótese 

conhecer de ofício da matéria e em outra teria de haver a apresentação da exceção. 

O sentido da Lei de Arbitragem foi justamente mitigar as diferenças entre a 

cláusula compromissória e o compromisso arbitral, prevendo a equivalência de seus 

efeitos. 

A situação parece mais de um equívoco de técnica no momento da reforma 

legislativa, o que não é de todo incomum. Não há motivo algum, para além de uma 

simples interpretação literal, que permita diferenciar a cláusula compromissória do 

compromisso no que concerne à sua força vinculante, não sendo lógico que em uma o 

juiz deva conhecer de ofício e, na outra, não. 

Não é possível, por isso, que a convenção de arbitragem seja conhecida de ofício 

no direito brasileiro. Será sempre necessário que a parte alegue e apresente a 

documentação comprobatória correspondente. 

Não faz sentido sustentar a distinção de tratamento entre compromisso e cláusula 

compromissória no caso. Se o compromisso arbitral é ainda mais restrito que a cláusula 

compromissória, já que versa sobre um litígio certo e determinado, por qual motivo o 

pacto genérico poderia ser conhecido de ofício e o específico não? 

Assim, entendemos que juiz não pode conhecer de ofício de convenção de 

arbitragem em virtude de seu viés contratual, não importando se o caso se trata de 

compromisso ou cláusula. 

A não alegação pelo réu implicará renúncia ao uso da arbitragem no caso 

específico, devendo prosseguir a ação judicial. O caso é de renúncia apenas para o caso 

específico. Quer isso dizer que um outro caso abrangido pelo mesmo contrato poderá – 

deverá – ser julgado por arbitragem, apenas para o processo específico é que valerá a 

renúncia, permanecendo o contrato de arbitragem hígido e vinculante para outras 

situações. 

Outra discussão importante é saber em que termos e com qual profundidade é 

que pode ser exercida essa revisão pelo juiz quanto à competência do árbitro antes que o 

árbitro tenha tido a oportunidade de fazê-lo. A questão é saber se essa pode ser uma 

revisão profunda ou apenas superficial (prima facie370) 371-372.  

                                                                                                                                                                   
jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 322. 
370 MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitrabilidade e as ressalvas constantes do artigo II (3) da Convenção 

de Nova Iorque. In: WALD, Arnoldo; LEMES, Selma Ferreira. Arbitragem comercial internacional: a 

Convenção de Nova Iorque e o Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 129-130. 
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A discussão aqui diz respeito ao grau de cognição e investigação possível para 

verificação da situação. Não se cuida da gravidade do vício, mas do grau de 

profundidade em que pode esse vício ser investigado judicialmente. A revisão prima 

facie apenas permite a verificação de vícios evidentes, verificáveis de pronto, que não 

demandem dilação probatória373. 

A questão é controversa e não há previsão expressa de solução nem na Lei de 

Arbitragem, nem na Convenção de Nova Iorque e nem na Lei Modelo da 

UNCITRAL374. A Lei de Arbitragem também não trata diretamente do tema. Há dois 

bons argumentos contrapostos na questão da profundidade da decisão e análise a ser 

feita pelo juiz.  

O primeiro é um argumento sobre economia de meios. Como o juiz pode, após 

o término do processo arbitral, decidir sobre a questão da competência do árbitro, logo 

seria mais econômico (tanto em tempo quanto em dinheiro) se o juiz, instado a fazê-lo 

num momento pré-arbitral, já o fizesse em profundidade, evitando uma eventual perda 

de tempo e duplicação de decisões sobre a questão. Esse é exatamente o motivo que leva 

Pierre Mayer a questionar se é conveniente que o juiz esteja adstrito apenas à uma 

revisão prima facie da validade da convenção de arbitragem375. 

Por outro lado, há a preocupação em se evitar manobras dilatórias. Permitir 

uma revisão profunda da validade da convenção de arbitragem pode acabar ocasionando 

uma indesejável demora para a decisão da questão e acabar servindo aos interesses de 

uma parte injustificadamente resistente em se submeter à arbitragem376. 

Lew, Mistelis e Kröll entendem que o teor do Artigo II, 3., da Convenção de 

Nova Iorque deixa implícita a possibilidade de os juízes exercerem uma análise 

                                                                                                                                                                   
371 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei 9.307/96. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 177. 
372  BREKOULAKIS, Stavros. The negative effect of competence-competence: the verdict has to be 

negative. In: Queen Mary University of London, School of Law - Legal Studies Research Paper n. 

22/2009. Londres: Queen Mary, University of London, 2009. 
373 Nesse mesmo sentido: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei 

9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 177. ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das 

medidas antiarbitragem no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188. 
374  BACHAND, M. Frédéric. L'intervention du juge canadien avant et durant un arbitrage 

commercial international. 2004. 524 f. Tese (Doutorado em Direito) -  Université de Montréal e 

Université Pantheon-Assas (Paris II), 2004, p. 223. 
375 MAYER, Pierre. L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence. In: 

Recueil des cours. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 1989, p. 346. 
376  BACHAND, M. Frédéric. L'intervention du juge canadien avant et durant un arbitrage 

commercial international. 2004. 524 f. Tese (Doutorado em Direito) -  Université de Montréal e 

Université Pantheon-Assas (Paris II), 2004, p. 225. 
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profunda da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, mas observam 

que, em alguns países, essa regra recebeu uma interpretação mais restritiva377. 

Poudret e Besson são incisivos ao estabelecer que, neste caso, o Poder 

Judiciário não está apenas decidindo a competência do árbitro, mas, em última análise, a 

sua própria competência. Por isso, não há razão para pensar que tal análise deva ser 

apenas prima facie378. 

É inegável que, em algum grau, é preciso que o juiz decida se há ou não uma 

convenção de arbitragem para que possa determinar a extinção do processo judicial sem 

resolução de mérito, devendo as partes recorrer à arbitragem. Não há como o juiz 

extinguir o processo sem se convencer da existência válida e eficaz da convenção de 

arbitragem. O grau dessa revisão, entretanto, é que variará de país para país379-380. Mais 

uma vez, a visão que cada país e corrente constrói sobre a arbitragem e sobre um modelo 

adequado de controle influenciará decisivamente na questão. Enquanto países como 

Estados Unidos e Suécia se inclinam por uma revisão ampla, a França tem posição 

contrária381. 

Sobre essa questão há interessante e recente precedente do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, no caso Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – 

CGTEE v. Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Bankengruppe382. 

Nesse caso, a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica propôs uma 

ação judicial com o objetivo de declarar a nulidade do contrato firmado com a 

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Bankengruppe, bem como de outros documentos 

                                                        
377  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M..  Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 347. 
378 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative law of international arbitration.  2. 

ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2009, p. 417. 
379  Interessante obter dictum pode ser encontrado no caso Dallah Real Estate and Tourism Holding 

Company v The Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan: “Consequently in most national 

systems, arbitral tribunals are entitled to  consider their own jurisdiction, and to do so in the form of an 

award. But the last word as to whether or not an alleged arbitral tribunal actually has jurisdiction will lie 

with a court, either in  a challenge brought before the  courts of the arbitral seat,  where the determination 

may be set aside or annulled, or in a challenge to  recognition or enforcement abroad. The degree of 

scrutiny, particularly as regards the factual enquiry, will depend on national law, subject to applicable 

international conventions.” REINO UNIDO.  Supreme Court. [2010] UKSC 46. On appeal from: 2009 

EWCA Civ 755. Relator: Lord Mance. j. 30 jun. 2010. 
380  LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas; KRÖLL, Stefan M.. Comparative international 

commercial arbitration. Haia: Kluwer, 2003, p. 362. 
381 RAGNWALDH, Jakob. Competence-comptence – The Power of an Arbitral Tribunal to Decide the 

Existence and Extent of its Own Jurisdiction. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) International 

Arbitration: the coming of a new age? - ICCA Congress Series, v. 17. Haia: Kluwer Law International, 

2013, p. 231-232. 
382 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70053386595. Rel. Vicente 

Barrôco de Vasconcelos. j. 12 jun. 2013. 
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firmados com o réu. Foi juntado aos autos, inclusive, inquérito policial sobre a 

falsificação desses documentos. Não há noticia, no teor publicado da decisão, sobre a 

existência de processo arbitral em curso sobre a matéria; do teor do acórdão parece não 

estar pendente processo arbitral. 

O processo foi extinto no 1º grau, sob o argumento de que a regra da 

competência-competência e da autonomia da convenção de arbitragem atribuiriam ao 

árbitro a competência de decidir sobre a falsificação de documentos383.  

Entretanto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão para 

entender ser nula também a convenção de arbitragem, em face da falsidade do contrato 

principal. A ratio decidendi do julgamento pode ser encontrada no voto condutor do 

Des. Vicente Barrôco de Vasconcelos:  

 

Cumpre salientar que tal medida privilegia também o princípio 

da economia processual, uma vez que, patente a invalidade do 

compromisso, seria completamente desnecessário o 

encaminhamento da controvérsia a órgão arbitral, sendo que, 

inclusive, a decisão arbitral muito provavelmente seria anulada 

posteriormente, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 

de Arbitragem (Lei n.º 9.307/96). Desse modo, mais ainda por 

estar em litígio sociedade de economia mista federal, havendo 

grande interesse público na resolução do conflito, fato que 

também justifica a intervenção ministerial, inclusive por haver 

repercussão na esfera penal, não deve ser submetida a 

controvérsia à órgão arbitral não efetivamente convencionado 

entre as partes, de modo a evitar ainda maiores prejuízos aos 

envolvidos. 

  

 A decisão baseou-se, portanto, na celeridade e economia processual. Se o Poder 

Judiciário poderá reanalisar a decisão do árbitro sobre sua própria competência e já está 

evidente que houve falsificação de todo o contrato, não faria sentido remeter as partes à 

arbitragem para discutir essa questão. Caso os árbitros se julgassem competentes para 

decidir caso, a decisão seria anulada, em virtude da nulidade do compromisso arbitral. 

Na verdade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul precisou julgar o mérito quanto 

a alegação de falsidade dos contratos e documentos para, só então, afastar a cláusula 

compromissória arbitral.  

                                                        
383  LEE, João Bosco. Is the competência-competência principle threatened in Brazil? In: Kluwer 

Arbitration Blog. Disponível em: <http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/03/19 /is-the-

competence-competence-principle-threatened-in-brazil/>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
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 João Bosco Lee criticou o teor dessa decisão, dizendo que o tribunal extrapolou 

os limites de uma revisão prima facie, permitida conforme a Convenção de Nova Iorque 

de 1958 e que estaria em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça de que o árbitro teria precedência na decisão da matéria. Para o 

autor, tal decisão não representaria uma mudança significativa na jurisprudência 

brasileira, mas um precedente isolado, mantendo-se a posição dominante de que o 

processo judicial deveria ser extinto sem a análise da alegação de falsificação384.  

 Do ponto de vista jurídico-positivo, considerando o disposto na Lei de 

Arbitragem e na Convenção de Nova Iorque, entretanto, a decisão do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul equivocou-se na fundamentação, mas não necessariamente na 

conclusão do caso. Os argumentos de economia processual e de interesse público, 

apresentados pelo relator do caso, são irrelevantes. A questão é eminentemente de 

competência para decidir sobre a questão. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

poderia ter chegado à mesma conclusão sob o argumento de que os elementos constantes 

dos autos, em uma análise prima facie, permitem concluir que não há competência 

arbitral no caso, por vício de consentimento na formação da convenção de arbitragem.  

 A argumentação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi equivocada, 

mas no direito positivo brasileiro (art. 8, parágrafo único, da Lei de Arbitragem quando 

lido em conjunto com art. II, 3., da Convenção de Nova Iorque), autorizam que, caso 

seja proposta uma ação que supostamente tente ignorar uma convenção de arbitragem, o 

Poder Judiciário é competente a partir de uma análise prima facie, em cognição 

materialmente sumária, sem dilação probatória e a partir dos elementos que já constem 

dos autos. Não há, no direito brasileiro uma prioridade incondicionada para o árbitro 

decidir sobre a sua própria competência. 

No Brasil, a decisão judicial que extingue o processo judicial sem resolução de 

mérito, em virtude de convenção de arbitragem, não produz qualquer efeito sobre o 

árbitro ou o processo arbitral. Caso o árbitro entenda que não tem competência para 

julgar o caso deverá extinguir o processo arbitral por sentença. Nessa hipótese as partes 

poderão repropor ação judicial (arts. 267 e 268 do CPC), já que foi superada a questão 

que afastava a competência do Judiciário.  

                                                        
384  LEE, João Bosco. Is the competência-competência principle threatened in Brazil? In: Kluwer 

Arbitration Blog. Disponível em: <http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/03/19 /is-the-

competence-competence-principle-threatened-in-brazil/>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
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Não poderia ser diferente. Se o próprio tribunal arbitral decidiu que a 

convenção de arbitragem é inexistente, inválida ou ineficaz ou que o caso é inarbitrável, 

inexiste razão que impeça o desenvolvimento da ação judicial, que pode ser reproposta. 

Não é correto afirmar, portanto, que o efeito negativo da competência-

competência implica necessariamente uma prioridade cronológica absoluta em favor do 

árbitro. Há situações em que o Poder Judiciário poderá decidir desde logo a questão. A 

grande preocupação é que os juízes exerçam adequadamente esse controle, 

desenvolvendo um controle cooperativo do processo arbitral. 

O momento mais apropriado para o controle da competência do tribunal arbitral 

pelo Poder Judiciário é na fase pós-arbitral, no momento de execução ou homologação 

da sentença arbitral ou, ainda, através de ação anulatória. Há um “duplo grau de 

jurisdição” na análise da questão da validade da convenção de arbitragem, primeiro a 

matéria deverá ser decidida pelo árbitro para, apenas depois, ser decidida pelo juiz, a 

acomodação dessa competência concorrente deve sempre ser feita em prol da boa 

administração da justiça385. 

Em qualquer dessas hipóteses, para que exista o controle do Poder Judiciário, é 

preciso provocação da parte vencida na arbitragem, a quem incumbirá o ônus de provar 

a existência do alegado vício. Há uma presunção de validade da convenção de 

arbitragem e da decisão do árbitro sobre a questão. 

Entretanto, será sempre possível, desde que não esteja ainda pendente processo 

arbitral, que o Poder Judiciário em cognição sumária e sem dilação probatória (prima 

facie review) decida sobre a competência do árbitro e, em última instância, sua própria 

competência, caso seja proposta uma ação judicial e o réu alegue uma exceção de 

arbitragem. 

Assim, a definição da competência entre o Poder Judiciário e a arbitragem é um 

ponto sensível na relação entre árbitros e juízes, mas deve-se reconhecer a 

impossibilidade de, na pendência do processo arbitral, as partes recorrerem ao Judiciário 

para discutir a questão. O Poder Judiciário, entretanto, poderá sempre rever tal questão 

na fase de execução da sentença ou de homologação, em se tratando de sentença arbitral 

estrangeira386.  

                                                        
385 MAYER, Pierre. L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence. . 

In: Recueil des cours. Haia: Academia de Direito Internacional de Haia, 1989, p. 349-350. 
386 “The natural time for that review to occur is after the making of the award, when the question arises as 

to how to incorporate it into national legal orders and thus make it enforceable. The existence of judicial 

control is the corollary of the policy found in legal systems favorable to arbitration whereby the courts are 
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3.7.1. O novo Código de Processo Civil e a definição da competência do árbitro 

 

 O Novo CPC adota como norma fundamental a resolução adequada de disputas. 

É premissa do Novo CPC a adoção de um sistema de justiça multiportas, no qual cada 

caso deverá ser encaminhado para o método ou técnica mais adequada para a solução do 

conflito.  

 Além disso, é notório no Novo CPC a valorização do papel das partes, com a  

possibilidade de negócios jurídicos processuais para a adequação do procedimento 

conforme os interesses delas. Trata-se de um código preocupado com um modelo 

cooperativo de justiça civil e desformalização do processo. São marcas do Novo CPC a 

valorização dos meios adequados de resolução de disputas e da flexibilização 

procedimental a partir dos interesses das partes. 

 A mediação e a conciliação passam, com o Novo CPC, a ser meios integrados de 

resolução de disputas com o processo judicial. O procedimento comum, como regra, terá 

uma fase prévia de esforço de resolução consensual do conflito, antes mesmo da 

apresentação da contestação pelo réu e o início da fase propriamente litigiosa. A 

primeira fase do processo será marcado pela presença do mediador ou conciliador e pelo 

afastamento da figura do juiz. O objetivo é que o julgamento estatal seja a ultima 

alternativa, devendo ser utilizada apenas quando não for possível a solução negociada do 

caso. 

 Quanto a arbitragem, o Novo CPC procura facilitar a relação e troca 

comunicativa entre juízes e árbitros, com a criação da carta arbitral. O Novo CPC, 

contudo, não alterou substancialmente a Lei de Arbitragem, preservando o tratamento 

legislativo anteriormente existente. Entretanto, durante a tramitação do Novo CPC, 

desde o relatório de anteprojeto apresentado pela Comissão de Juristas instituída pelo  

Ato n.º 379 de 30 de setembro de 2009, do Presidente do Senado Federal, até a sua 

aprovação definitiva, houve diversas propostas diferentes para a exceção de arbitragem e 

sobre as condições nas quais o juiz poderia decidir sobre a competência do árbitro. 

 O projeto para um Novo Código de Processo Civil (PLS 166/2010), na versão 

provada pelo Senado Federal (casa iniciadora do processo legislativo), em 15 de 

                                                                                                                                                                   
prevented from interfering during the arbitral process. Thus, for instance, the “competence-competence” 

rule, whereby the courts cannot rule on the arbitrators' jurisdiction until the arbitrators themselves have 

had the opportunity to do so, can only exist because the courts are able to review the arbitrators' 

jurisdiction once the award has been made.” GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. (ed.) Fouchard 

Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 1999, 

p. 884. 
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dezembro de 2010, estabelecia que a alegação de convenção de arbitragem deveria ser 

feita como preliminar de contestação pelo interessado, não podendo ser conhecida de 

ofício pelo juiz.  O processo deveria ser extinto sem resolução de mérito quando o juiz 

verificasse a existência de convenção de arbitragem. A decisão que rejeitasse a alegação 

de convenção de arbitragem deveria ser impugnada através do recurso de agravo de 

instrumento. Não foram propostas, como se vê, alteração substanciais em relação ao 

modelo do CPC de 1973. 

 Na sequência, com a análise do então projeto de Novo Código de Processo Civil 

pela casa revisora, a Câmara dos Deputados, houve a elaboração de um Substitutivo. O 

Substitutivo, aprovado na Câmara dos Deputados em 26 de março de 2014 (PL 

8.064/2010), trazia um regramento mais abrangente sobre a arbitragem. Particularmente, 

os artigos 345 a 350 do Substitutivo traziam um minucioso regramento sobre a alegação 

de convenção de arbitragem, que deveria ser apresentada através de petição autônoma.  

 Nessa versão, a alegação não mais seria feita através de preliminar da 

contestação, mas deveria ser apresentada por petição na audiência de mediação ou 

conciliação. Caso não fosse designada esta audiência, a alegação de arbitragem deveria 

ser apresentada por petição no prazo para contestar. Em qualquer hipótese, a alegação 

deveria se fazer acompanhar de documentação comprobatória da existência de 

convenção de arbitragem, sob pena de ser rejeitada liminarmente ou, caso apresentada 

no prazo para contestar, importar na revelia do réu. 

 Após a apresentação da alegação, deveria ser instalado o contraditório e, na 

sequência, o juiz decidiria a questão, extinguindo o processo sem resolução de mérito e, 

por conseguinte, remetendo as partes ao juízo arbitral na hipótese de acolher a exceção 

de arbitragem ou, caso contrário, intimando as partes da decisão que a rejeitou. 

 O Substitutivo expressamente consagrou a regra da competência-competência, 

em seu efeito negativo, ao propor a norma de que, uma vez iniciada a arbitragem, o juiz 

deveria –a pedido da parte interessada – suspender o processo e aguardar a decisão do 

árbitro sobre a sua própria competência.   

A regra proposta pelo projeto de Novo Código de Processo Civil, na versão do 

Substitutivo da Câmara dos Deputados, era a de que antes de existir um processo arbitral 

o juiz poderia decidir sobra a existência de jurisdição do árbitro, caso uma das partes 

propusesse uma ação judicial e a outra alegasse convenção de arbitragem. Durante o 

curso de processo arbitral, entretanto, competiria apenas ao árbitro decidir sobre a sua 

competência. Depois da prolação da sentença arbitral o juiz poderia, novamente, 
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controlar a competência do árbitro, tanto através de ação anulatória quanto em sede de 

defesa na execução. 

Caso fosse proposta uma ação judicial paralela ao processo arbitral, o juiz 

deveria suspender o processo e aguardar a decisão do árbitro sobre a sua própria 

competência. O Substitutivo não deixava qualquer dúvida: instalado o processo arbitral, 

apenas o árbitro poderia decidir sobre a sua própria jurisdição e competência para julgar 

determinado caso. 

 Após a aprovação do Substitutivo na Câmara dos Deputados, o Projeto de Novo 

Código de Processo Civil retornou à Casa Iniciadora, o Senado Federal, para deliberação 

sobre as emendas apresentadas ao texto originalmente aprovado por essa Casa. Foi, 

então, constituída uma Comissão Especial Temporária para a elaboração de parecer 

sobre as mudanças realizadas na Casa Revisora. 

 No Relatório Final apresentado pela Comissão Especial do Senado, a inovação 

trazida pelo Substitutivo da Câmara dos Deputados sobre o procedimento da alegação de 

convenção de arbitragem foi suprimida. O fundamento para essa supressão foi o de que 

se estaria “ressuscitando as ‘exceções’ que o Senado eliminou em prol da celeridade. 

Não se justifica a apresentação de petição avulsa, com evidente atraso para o processo, 

quando tais questões cabem como preliminar de contestação”387. 

 O texto aprovado pelo Senado Federal, seguindo o relatório da Comissão 

Especial do Senado foi alvo de críticas contundentes da Ordem dos Advogados do Brasil 

e de setores da academia388, por entenderem que melhor teria sido a aprovação em 

definitivo da versão do Substitutivo da Câmara dos Deputados.   

 Inobstante tais críticas, o Novo CPC manteve a exceção de arbitragem como 

matéria que deve ser suscitada como preliminar da contestação. Entretanto, embora 

pudesse ter avançado mais na regulamentação da matéria, o Novo CPC traz uma 

clarificação importante sobre o efeito negativo da competência-competência no Direito 

brasileiro. Há um marcante avanço na questão. 

                                                        
387  Parecer nº 956/2014, da relatoria do Senador Vital do Rêgo, p. 66. Disponível em 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=159354&tp=1>. Acesso em 30/12/2015.  
388   A exclusão desses dispositivos foi objeto do Manifesto encaminhado ao Senado Federal pela 

Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil e pelo Colégio de Presidentes das Comissões de Mediação e Arbitragem das 

Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil e Entidades Nacional. O IV Fórum Permanente de 

Processualistas Civis, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, em Belo Horizonte/MG, 

entre os dias 05 a 07 de dezembro de 2014, aprovou uma Moção de Discordância sobre a questão. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=159354&tp=1
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 Conforme o Novo CPC, a decisão do árbitro que reconhecer a sua própria 

competência terá por efeito externo ao processo arbitral ser causa de extinção do 

processo judicial. O artigo 485 do Novo CPC389, em seu inciso VII, estabelece que o juiz 

extinguirá o processo sem resolução de mérito quando “acolher a alegação de existência 

de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência.” 

 A norma do inciso VII do artigo 485 do Novo CPC contém duas hipóteses 

alternativas. O juiz deve determinar a extinção do processo judicial (i) se acolher a 

alegação de existência de convenção de arbitragem; ou (ii) quando o juízo arbitral 

reconhecer sua competência. São situações alternativas. Verificada qualquer uma delas, 

impõe-se a extinção do processo judicial sem resolução do mérito.  

 Ou seja, na hipótese do árbitro declarar-se competente para julgar determinado 

caso, a parte interessada deverá peticionar no processo judicial  pendente que possua 

idêntico objeto e pedir a extinção do processo judicial. O juiz deverá, em face da decisão 

arbitral, determinar a extinção do processo. 

 Há, como se vê, uma condição externa que pode ser determinante para a extinção 

do processo judicial. A decisão do árbitro declarando-se competente para julgar 

determinado caso implicará a extinção do processo judicial em curso sobre idêntica 

matéria.  

 Há a criação de um novo pressuposto processual negativo390. Quando o árbitro 

decidir ser competente para julgar determinado caso, o juiz deverá determinar a extinção 

do processo judicial. O juiz deve apenas acatar a decisão do árbitro, não é possível que o 

juiz a questione ou desconheça essa decisão. Proferida a decisão do árbitro, deve ser 

extinto o processo judicial. 

 Iniciado o processo arbitral, o árbitro tem a prioridade para decidir a questão. O 

efeito negativo da convenção de arbitragem é prestigiado. Se não há processo arbitral, 

por outro lado, o juiz pode livremente decidir sobre a questão. 

 A regra procura evitar a existência de processos paralelos, com o risco de 

decisões conflitantes daí advindo. A predileção do Novo CPC é pela continuidade do 

processo arbitral. O árbitro pode decidir sobre a sua competência na sentença final do 

                                                        
389 O dispositivo foi citado conforme numeração constant do texto-base aprovado no Senado Federal em 

17 de dezembro de 2014.  
390 CREMASCO, Suzana Santi. O Novo Código de Processo Civil e o reconhecimento de competência 

pelo árbitro (ou pelo Tribunal Arbitral) como pressuposto processual negativo no processo judicial. 

(texto inédito). 
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processo judicial ou, igualmente, por decisão proferida no curso do processo. Não há 

qualquer diferença. O que importa é que o juiz deverá acatar a decisão do árbitro. 

 Caso o magistrado, de maneira indevida, não determine a extinção do processo 

judicial, será cabível recurso de agravo de instrumento.  

 No modelo recursal adotado pelo Novo CPC, foi criado um rol tipológico das 

decisões agraváveis. Significa dizer que nem todas as decisões são passíveis de 

impugnação através de agravo. Apenas as decisões correspondentes aos tipos previstos 

no artigo 1.015 do Novo CPC e nas demais hipóteses previstas em lei é que são 

agraváveis. As demais decisões, contra as quais não cabe agravo de instrumento, podem 

ser impugnadas apenas na apelação, após a prolação da sentença. 

 Embora inexista previsão expressa, é aplicável o inciso III do artigo 1.012 do 

Novo CPC contra a decisão judicial que entender pela não extinção do processo judicial 

apesar de ter o árbitro se declarado competente. A literalidade desse dispositivo 

menciona apenas ser cabível agravo de instrumento contra a decisão que “rejeita a 

alegação de convenção de arbitragem”. Entretanto, considerando que a razão que 

justifica aplicação do tipo é a mesma, cabe agravo de instrumento contra a decisão que 

equivocadamente rejeita a extinção do processo apesar da decisão do árbitro.  

 O Novo CPC define com maior clareza o modelo brasileiro de competência-

competência e avança substancialmente em relação ao CPC de 1973. O efeito negativo 

da convenção de arbitragem passa a ser expressamente reconhecido e o processo 

judicial, mesmo aquele iniciado antes da arbitragem, deverá ser extinto por decisão do 

árbitro. 
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4. AS ANTI-SUIT INJUNCTIONS E A PROTEÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 

ÁRBITRO 

4.1. Aproximação do tema 

  

 A regra da competência-competência estabelece uma prioridade temporal para 

que os árbitros decidam sobre a sua própria competência, exceto na hipótese de um vício 

prima facie verificável pelo juiz em uma ação judicial que supostamente tente ignorar a 

convenção de arbitragem. Isso significa que o processo arbitral deveria fluir sem sofrer 

interferências judiciais prematuras, reservando-se a possibilidade de controle 

exclusivamente para uma fase pós-arbitral. 

 Entretanto, a prática da arbitragem está repleta de situações nas quais surgem 

verdadeiros conflitos jurisdicionais entre juízes e árbitros. Muitas vezes, não há o respeito 

judicial à regra de alocação de competências e são feitas interferências indevidas ou 

prematuras no processo arbitral. No contexto da arbitragem internacional, 

particularmente, é recorrente o uso de medidas que objetivam obstar o desenvolvimento 

do processo arbitral ou que visam a impedir um processo judicial, proposto em outro país, 

de indevidamente interferir numa arbitragem em curso. Essas medidas são prolatadas 

com o objetivo de impedir o curso de um determinado processo, podendo ser designadas 

como medidas antiprocesso (anti-suit injunctions). 

 O estudo das medidas antiprocesso é fundamental para entender os contornos do 

controle judicial da competência do árbitro, pois estas representam um mecanismo ativo 

de intervenção judicial no processo arbitral. A regra da competência-competência e o 

esforço de afirmação de uma prioridade do árbitro para decidir sobre a sua competência 

não é capaz de evitar que surjam situações de conflito e de verdadeiro choque de 

jurisdições entre a atuação do juiz e do árbitro. 

 Na verdade, o fato de a arbitragem ser uma jurisdição privada e externa ao Poder 

Judiciário acentua o rico de conflitos e de choques entre essas jurisdições. No contexto da 

arbitragem internacional, o problema é ainda mais agudo, pois vários Poderes Judiciários 

poderão ter a pretensão de intervir em dada arbitragem.  

 Para as partes, os efeitos decorrentes dessa situação e da insegurança criada pela 

potencialidade de decisores sobre um mesmo tema, com o consequente risco de decisões 

conflitantes é terrível. A dificuldade de alocar e controlar a competência arbitral é um dos 

grandes problemas e fragilidades do sistema arbitral. 
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4.2. Características gerais das anti-suit injunctions 

 

As anti-suit injunctions, em linhas gerais, são um tipo de ordem ou injunção que 

proíbe as partes de ingressar ou continuar um processo violador de uma regra de 

competência391.  

 Na tradição dos países de common law, é possível que seja proposta uma ação 

judicial para que um juiz emita uma ordem determinando que as partes se abstenham de 

propor ou de continuar uma ação judicial proposta perante outro julgador392.  

 A anti-suit injunction representa, na verdade, uma tutela de caráter inibitório ou 

de remoção do ilícito. Ela procura impedir ou remediar a propositura ou continuação de 

um processo que viole o estabelecido em uma regra de competência, que pode ser uma 

regra legal, uma cláusula de eleição de foro ou uma cláusula compromissória arbitral393. 

Trata-se, portanto, de uma medida que visa obstar o desenvolvimento de um processo em 

curso perante outra autoridade que, para o juiz prolator da medida, é incompetente (ou, 

ao menos, representa uma jurisdição inconveniente) para julgar o caso. 

 O objetivo é evitar dois processos paralelos sobre a mesma matéria. Se, por 

exemplo, uma parte propõe uma ação judicial com o mesmo objeto de uma arbitragem, 

há o risco de decisões conflitantes. O caminho normal seria alegar uma exceção de 

arbitragem e aguardar que o próprio juiz determinasse a extinção do processo ou, no 

processo arbitral, alegar a incompetência do árbitro, entretanto, nem sempre isso ocorre, 

por diversas razões. Ou seja, é possível que, apesar de serem adotadas as medidas 

cabíveis, uma das partes consiga propor e desenvolver um processo violador de uma 

regra de competência estabelecida por lei ou convencionada pelas próprias partes. As 

anti-suit injunctions são utilizadas para lidar com esse tipo de situação. 

Para ser cabível uma anti-suit injunction, é preciso, primeiramente, que o 

requerente demostre que a atitude da outra parte (ao propor ou continuar uma 

                                                        
391  BOLFER, Sabrina Ribas. Arbitragem comercial internacional & anti-suit injunctions. Curitiba: 

Juruá, 2007, p. 20. 
392 ROZAS, José Carlos Fernández. Anti-sui Injunctions issued by National Courts: measures addressed to 

the parties or to the arbitrators. In: GAILLARD, Emmanuel. (Ed.) IAI Series on International 

Arbitration nº 2 - Anti-suit Injunctions in International Arbitration. Huntington: Juris Publishing, 

2005, p. 75.  
393 “podemos definir una anti suit injunction o medida anti proceso como una orden dirigida a una parte por 

medio de la que ésta es requerida para dar cumplimiento a una cláusula de sumisión a una determinada 

jurisdicción o a un convenio de sometimiento a arbitraje y para que, en consecuencia, se abstenga de iniciar 

o de continuar un procedimiento distinto de éstos.” FERNANDO, Lázon. Anti Suit Injunction y Anti 

Arbitration Injunction en el Arbitraje Comercial Internacional. In: Revista del Club Español del 

Arbitraje. Madri: Wolters Kluwer, 2013, v. 2013, n. 17, p. 71. 
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determinada ação) constitui uma violação efetiva de uma regra de competência ou de uma 

obrigação contratual, como o desrespeito a uma convenção de arbitragem394. O objetivo 

da anti-suit injunction é efetivamente impedir o início ou continuidade de uma ação em 

desrespeito à uma regra de competência. Literalmente, anti-suit injunction significa uma 

injunção ou medida antiprocesso. Ou seja, é uma medida que visa impedir o início ou 

continuidade de um processo. 

 A medida é sempre dirigida contra uma parte (atual ou futura) de um processo, 

nunca diretamente contra outro tribunal ou juiz. Assim, a medida tem um caráter de 

natureza pessoal, voltando-se diretamente contra uma das partes e procurando determinar 

o seu comportamento395. Não se trata de uma ordem emanada contra outra jurisdição ou 

outro julgador, é uma medida voltada diretamente contra uma parte no processo, voltada 

a determinar o seu comportamento. 

 As anti-suit injunctions podem, nesse contexto, ser entendidas como um 

mecanismo flexível capaz de prevenir o comportamento abusivo de uma das partes com o 

descumprimento de uma regra de competência, procurando evitar prolação de decisões 

conflitantes e o desenvolvimento de processos paralelos sobre um mesmo objeto396. 

A medida, na verdade, é cabível quando não é aplicável o instituto da 

litispendência e quando dois processos podem (mas não deveriam) se desenvolver em 

simultâneo com o mesmo objeto. Como ocorre, por exemplo, quando há jurisdição 

(internacional) concorrente de dois tribunais (art. 90 do CPC) ou de um árbitro e um juiz.  

Julian Lew observa que o fato dos países de common law lidarem com os 

conflitos de jurisdição através da regra do forum non conveniens, com a busca do foro 

mais conveniente para julgar um caso, enquanto os países de civil law trabalham com a 

noção de litispendência, o primeiro foro a ser demandado torna-se prevento e processará 

a causa, é um dos fatores que justificam historicamente a necessidade desse tipo de 

                                                        
394 ROZAS, José Carlos Fernández. Anti-sui Injunctions issued by National Courts: measures addressed to 

the parties or to the arbitrators. In: GAILLARD, Emmanuel. (Ed.) IAI Series on International 
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395 FERNANDO, Lázon. Anti Suit Injunction y Anti Arbitration Injunction en el Arbitraje Comercial 
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GAILLARD, Emmanuel. (Ed.) IAI Series on International Arbitration nº 2 - Anti-suit Injunctions in 
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medida nos países com tradição jurídica de influência inglesa397. No direito inglês, não 

existe a noção de que o primeiro julgador a ser provocado teria a sua competência fixada. 

 Por isso, historicamente o instituto se desenvolveu nos países de common law. Na 

Inglaterra, as medidas antiprocesso surgiram como uma forma de afirmação do poder real 

contra a jurisdição eclesiástica, ainda no século XV398. Essas medidas passaram a ser 

concedidas quando uma das partes indevidamente recorria à jurisdição da igreja, para 

evitar a justiça real. Como não poderia ser emitida uma ordem diretamente contra o juiz 

eclesiástico, a injunção foi construída como voltada contra a parte violadora da regra de 

competência, como uma medida de desestímulo e coerção.  

Posteriormente, as medidas antiprocesso passaram a ser concedidas para resolver 

também conflitos entre cortes inglesas e para suspender processos na Irlanda, Escócia e 

nas colônias britânicas ultramarinas.  

As anti-suit injunctions estão historicamente relacionadas com o exercício da 

equity. No direito inglês medieval, quando o sistema do common law não tinha meios 

para oferecer uma solução adequada para determinado caso ou quando surgia uma 

decisão contrária à equidade, os particulares poderiam pedir a intervenção do rei, 

apelando para os imperativos de sua consciência, para que ele tomasse uma decisão 

impondo uma solução exigida pela justiça. A intervenção real servia para suprir as 

limitações das técnicas jurídicas do direito comum. 

A equity permitia abrandar os rigores do direito comum, como um recurso às 

regras da lei moral ou de direito natural. A aplicação da equity, embora prerrogativa real, 

passou a ser delegada para o Chanceler, com a criação da Corte de Chancelaria. O 

chanceler intervém com um juízo de equidade para aperfeiçoar moralmente o sistema de 

direito, a legitimação de sua atuação decorreria historicamente dos mandados de 

consciência do rei. O Chanceler não decidia sem tomar em conta as regras da common 

law399. 

A concessão de uma anti-suit injunction aproxima-se da noção de equity, pois ela 

é concedida justamente quando a provocação de uma jurisdição estrangeira inadequada 

tenha a possibilidade de causar um dano ligado à violação de um direito consagrado pela 

ideia da equity. Ou seja, cria uma situação injusta ou “vexatious and oppressive” para a 

                                                        
397 LEW, Julian D. M.. Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration 

Processes? In: American University International Law Review. v. 24 n. 3.  Washington: Washington 

College of Law, 2009, p. 499-500. 
398  BOLFER, Sabrina Ribas. Arbitragem comercial internacional & anti-suit injunctions. Curitiba: 

Juruá, 2007, p. 27. 
399 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 4. Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2003, p. 213. 
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outra parte. É por ser uma criação decorrente da equity que a concessão de uma anti-suit 

injunction, ainda hoje, está fortemente ligada a uma discricionariedade judicial a ser 

exercitada conforme e as necessidades e para os fins da justiça400. 

Apenas em 1919, com o julgamento do caso Cohen v. Rothfield é que foram 

firmadas as bases gerais para o instituto em sua feição atual. Neste caso, foi pedida uma 

injunção para impedir a continuidade de uma ação judicial na Escócia. A fundamentação 

para a concessão da medida estava vinculada ao risco de surgir uma situação opressiva ou 

vexatória para uma das partes401, já que existiriam danos decorrentes da defesa perante o 

tribunal estrangeiro, e esse permanece sendo um dos critérios a serem analisados para a 

concessão dessas medidas402. 

Nos Estados Unidos, as medidas antiprocesso foram utilizadas incialmente para 

resolver conflitos de competência entre as jurisdições dos estados federados e apenas 

posteriormente é que o seu sentido foi alargado para situações envolvendo litígios 

internacionais.   

O instituto mantém um paralelismo com o desenvolvimento da doutrina do forum 

non conveniens. A teoria do forum non conveniens surgiu na Escócia para evitar os 

abusos decorrentes do fórum shopping. Para essa doutrina, é possível que um tribunal de 

um país de common law não exercite a sua jurisdição, para favorecer o desenvolvimento 

do processo em outro tribunal mais conveniente, a partir da análise de fatores ligados ao 

interesse público e ao interesse privado das partes. No caso de foros concorrentes, o autor 

tem o direito potestativo de escolher qualquer um deles – fórum shopping – mas essa 

escolha pode ser abusiva e prejudicar a defesa do réu ou ofender a boa-fé, representando, 

na verdade, o exercício abusivo de um direito. Para coibir isso, é que desenvolveu-se a 

teoria do forum non conveniens. 

As anti-suit injunctions seriam uma espécie de forum non conveniens ofensivo, na 

medida em que visam controlar a adequação do desenvolvimento de um processo perante 

um outro tribunal403.  

                                                        
400 FISHER, Geoffrey. Anti-suit injunctions to restrain foreign proceedings in breach of an arbitration 

agreement. In: Bond Law Review. Queensland: Bond University, 2010, v. 22, n. 1, p. 1. 
401  BOLFER, Sabrina Ribas. Arbitragem comercial internacional & anti-suit injunctions. Curitiba: 

Juruá, 2007, p. 28-29. 
402  CLAVEL, Sandrine. Anti-Suit Injunctions et arbitrage. In: Revue de l’Arbitrage. Paris: Comité 

Français de l’Arbitrage, 2001, v. 2001, n. 4, 674. 
403 STACHER, Marco. You don’t want to go there – Antisuit injunctions in International Commercial 

Arbitration. In: ASA Bulletin. Haia: Kluwer Law International. 2005, v. 23, n. 4, p. 644. 
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 Em linhas gerais, são características partilhadas pelas medidas antiprocesso: a) 

para ser cabível uma anti-suit injunction, é preciso que a medida seja exercida quando 

“fins da justiça” a requeiram (equity); b) a injunção será dirigida sempre contra as partes, 

nunca contra uma corte estrangeira; c) exercício e utilização dessas medidas devem ser 

feitas sempre com cautela (existindo discricionariedade do julgador para conceder a 

medida)404. A medida só deve ser concedida se ficar verificado um intuito fraudulento, 

não podendo ser concedida para atingir um legítimo interesse do requerido na propositura 

da ação que se pretenda obstar405. 

O descumprimento de uma anti-suit injunction pode significar contempt of court e 

a medida pode ser acompanhada por multa cominatória e responsabilização criminal em 

caso de descumprimento 406 . Entretanto, a sua efetividade prática (aliás, como a de 

qualquer medida judicial), considerado um contexto internacional, dependerá da parte 

que descumpriu a ordem estar ou possuir bens na jurisdição do Poder Judiciário que a 

prolatar. Como a ordem é dirigida contra uma das partes, e não contra um tribunal 

estrangeiro, sua efetividade depende da real capacidade de coerção da medida. 

Entretanto, como decorrência da medida, uma decisão proferida em uma ação que tenha 

tido curso desrespeitando uma anti-suit injunction não será reconhecida pelo país que 

prolatou a medida. 

 

4.2.1. Anti-suit injunctions na Inglaterra e nos Estados Unidos 

 

 Embora seja um instituto conhecido nos países de tradição jurídica de common 

law, a evolução e a feição jurídica do instituto não são monocolores. Existem mudanças 

consideráveis nos requisitos para a concessão de uma medida antiprocesso se comparado 

o direito inglês e o americano e, no caso desse último, se comparados os diversos 

circuitos dos tribunais federais. 

 Na Inglaterra, a previsão legal para o uso de injunções e medidas antiprocessos 

está estabelecida no Supreme Court Act de 1981, Seção 37407, que traz o chamado poder 

                                                        
404  BOLFER, Sabrina Ribas. Arbitragem comercial internacional & anti-suit injunctions. Curitiba: 
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Français de l’Arbitrage, 2001, v. 2001, n. 4, 670. 
407 “Section 37 Powers of High Court with respect to injunctions and receivers. (1) The High Court may by 

order (whether interlocutory or final) grant an injunction or appoint a receiver in all cases in which it 
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geral de proferir injunções. Os limites em que podem ser utilizadas as injunções 

antiprocesso, contudo, ainda é alvo de divergência408. 

Após lenta evolução jurisprudencial, o entendimento prevalecente é de ser 

possível conceder uma medida antiprocesso se preenchidos três requisitos, 

simultaneamente: a) a Inglaterra for o foro natural para julgamento da causa; b) a ação 

judicial estrangeira for prejudicial aos interesses da parte que pleitear a medida; c) a 

medida não poderá privar o autor de uma legítima vantagem ao propor a ação perante o 

tribunal estrangeiro409. Além disso, está subjacente a ideia de proteção da boa-fé e da 

expectativa legítima quanto ao foro que julgará uma disputa.  

A noção de um processo vexatório e opressivo (vexatious and oppressive), 

considerada para a concessão de uma medida antiprocesso, está ligada à percepção de 

uma ação judicial proposta de maneira maliciosa, abusiva ou com o intento de prejudicar 

a outra parte. No mérito, isso poderia significar uma ação abusiva, utilizada como 

estratégia para dificultar o exercício do direito de defesa. O autor escolheria um foro que 

sabe ser mais vantajoso para si e que traga indevida dificuldade para o exercício do 

direito de defesa da outra parte (forum shopping). Ou, ainda, a ação judicial representaria 

uma quebra de contrato, violando os corolários da boa-fé. 

Nos Estados Unidos, é bem estabelecida a concepção de que o Poder Judiciário 

possui um poder geral para emitir anti-suit injunctions410. Existe, entretanto, uma divisão 

entre os Circuitos411 da Justiça Federal Norte-Americana no tratamento dado ao instituto. 

Alguns circuitos têm uma postura mais liberal e outros uma postura mais conservadora e 

rigorosa na análise da possibilidade de concessão da medida.  

Sempre são necessárias as mesmas partes e que o mesmo objeto esteja sendo 

discutido em dois processos. Para os circuitos com uma posição mais liberal, seria 

suficiente a inconveniência do prosseguimento do processo que se procura controlar. O 

risco de demora ou de aumento de custo para as partes, além de considerações relativas à 

                                                                                                                                                                     
appears to the court to be just and convenient to do so. (2) Any such order may be made either 

unconditionally or on such terms and conditions as the court thinks just.” 
408  DOWERS, Neil A.. The anti-suit injunction and the EU: legal tradition and europeanisation in 

international private law. In: Cambridge journal of International and Comparative Law. Cambridge, 

2013, v. 2, n. 4, p. 961. Disponível em: <http://www.cjicl.org.uk> Acesso em: 02 jul 2014. 
409 ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 106. 
410  LEW, Julian D. M.. Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration 

Processes? In: American University International Law Review. v. 24 n. 3.  Washington: Washington 

College of Law, 2009, p. 506. 
411  A Justiça Federal norte-americana é dividida em diversos Circuitos com atribuições territoriais. É 

possível comparar os Circuitos com as Regiões em que é dividida a Justiça Federal brasileira. 
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equidade e sobre o processo ser vexatious  podem ser suficientes para a concessão da 

medida. Para os circuitos com uma posição mais conservadora, seria preciso a 

demonstração específica da necessidade e de proteção da ordem pública ou do legítimo 

exercício da jurisdição pelo foro412. 

Em uma análise típica para a concessão de uma medida antiprocesso, os tribunais 

norte-americanos iniciam o julgamento com considerações sobre a necessidade e 

conveniência do respeito ao processo estrangeiro (comity), para então analisar os demais 

pontos413. Entretanto, considerando a tessitura aberta do conceito (comity é um conceito 

jurídico indeterminado), a falta de clareza da Supreme Court na construção de seu 

significado e a falta de balizas para definir o que efetivamente viola a comity são fatores 

que justificam a divisão no entendimento dos circuitos da Justiça Federal norte-

americana414. 

As Court of Appeals dos Circuitos Segundo, Terceiro, Sexto e do Distrito de 

Columbia têm adotado a posição restritiva ou conservadora no tratamento da matéria e 

têm levando em consideração em seus julgamentos amplamente o respeito à comity. Não 

deveria ser concedida uma medida antiprocesso, exceto se estiver em questão diretamente 

a ordem pública dos Estados Unidos. Os processos paralelos devem se desenvolver até 

que um dos dois foros prolate uma decisão que produza os efeitos da coisa julgada. 

As Court of Appeals dos Circuitos Quinto, Sétimo e Nono têm adotado a posição 

liberal. O critério essencial para a concessão de uma medida antiprocesso é estabelecer se 

o processo perante a jurisdição estrangeira é vexatious and oppressive. A mera 

inconveniência de existirem processos paralelos e o risco de demora ou aumento de custo 

para as partes é suficiente para configurar essa situação e permitir a concessão da 

injunção415. 

A Court of Appeal do Quinto Circuito parece ter desenvolvido uma posição 

intermediária entre as duas anteriores. A comity seria um critério importante a ser 
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considerando antes da concessão da injunção, mas ela poderia ser concedida se a 

“totalidade das circunstâncias” indicassem a adequação da medida. Essa análise incluiria 

a conduta das partes (incluindo a boa-fé), a importância da matéria litigiosa, o risco da 

ação estrangeira prejudicar o andamento célere e eficiente da ação proposta no foro416. 

Assim, pode-se concluir que, mesmo nas principais jurisdições, que 

tradicionalmente concedem esse tipo de medidas existem divergências quanto aos 

requisitos autorizadores para a concessão da ordem. 

 

4.3. Medidas antiprocesso e medidas antiarbitragem 

 

As anti-suit injunctions, no que dizem respeito à arbitragem, podem ser utilizadas 

como medidas de apoio a um processo arbitral (determinando que a parte deixe de 

prosseguir com um processo judicial violador de convenção de arbitragem), sendo 

medidas antiprocesso judicial ou pró-arbitragem. Como podem, também, representar uma 

medida de controle da arbitragem, uma medida antiarbitragem, (determinando que a 

parte deixe de prosseguir com um processo arbitral). Embora esta prática tenha surgido 

no sistema de common law, há exemplos de  medidas antiarbitragem proferidas por países 

de civil law, como o Brasil, a Etiópia e a Indonésia417. 

Como medida de apoio à arbitragem, as anti-suit injunctions destinam-se a 

garantir a efetividade da convenção de arbitragem e procuram reprimir táticas dilatórias e 

a propositura indevida de ações judiciais violadoras do convencionado. Como medida 

antiarbitragem, elas apresentam-se como uma forma de obstar o início ou prosseguimento 

de um processo arbitral tido pelo prolator da medida como indevido418. 

Os tribunais são chamados a decidir sobre medidas antiprocesso relacionadas à 

arbitragem em quatro tipos principais de situação: a) para impedir um processo judicial 

movido em desrespeito a uma convenção de arbitragem; b) para controlar uma arbitragem 
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que começou indevidamente; c) para impedir uma ação anulatória de sentença arbitral; d) 

para impedir o desenvolvimento de uma ação de execução de sentença arbitral419.  

É fundamental entender a utilização que tem sido feita das medidas antiprocesso 

no contexto da arbitragem, pois elas representam o principal mecanismo heterotópico 

para o controle da competência dos árbitros. Ao invés de simplesmente aguardar o 

funcionamento adequado da regra da competência-competência, as partes, por vezes, 

socorrem-se do Poder Judiciário para obstar o andamento adequado da arbitragem ou 

para protegê-la.  

Tal situação é particularmente grave nas arbitragens internacionais, pois a 

utilização do Poder Judiciário de seu próprio país, violando as prerrogativas da sede, para 

intervir em uma arbitragem representa uma modalidade de forum shopping. Além disso, 

qualquer país outro que não a sede jurídica da arbitragem que intervenha no processo 

arbitral está violando as normas de atribuição de competência (jurisdição) internacional 

que regem o regime jurídico internacional de cooperação pretendido pela Convenção de 

Nova Iorque. 

 

4.3.1. As medidas antiarbitragem 

  

 Em muitos países, é possível que as partes proponham uma ação judicial com o 

objetivo específico de impedir o desenvolvimento de um processo arbitral. Algumas 

vezes essas ações judiciais são anti-suit injunctions no sentido próprio do termo; em 

outras, são outros expedientes processuais utilizados para obstar o desenvolvimento de 

um processo arbitral. Em países como o Brasil, que não têm tradição na prolação de 

medidas antiprocesso, foram utilizados expedientes como ações anulatórias de convenção 

de arbitragem, ações cautelares, conflito de competência e até mandado de segurança 

com o objetivo de impedir o desenvolvimento de um processo arbitral.  

 Mesmo nos países onde o instituto existe, deve-se entender que apenas quando 

houver absoluta certeza de que o processo arbitral foi iniciado indevidamente (em uma 

analise prima facie) é que será possível a utilização da medida, jamais por uma mera 

questão de conveniência processual. Ainda assim, existem sérias dúvidas sobre a 

adequação do uso de anti-suit injunctions como mecanismo de controle sobre as 
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arbitragens e mesmo se seria possível adequar uma medida como esta, que representa 

uma evidente intervenção do Poder Judiciário, com os princípios que regem a arbitragem.  

As medidas antiarbitragem são, por vezes, dirigidas não apenas contra as partes, 

mas também diretamente contra os árbitros, de maneira a impedi-los de exercer o poder 

de decidir sobre sua própria competência em uma destinação substancialmente diferente 

das medidas antiprocesso, que são voltadas para as partes, e nunca contra um juiz 

estrangeiro420. Sob esse viés, representam uma direta intervenção na jurisdição privada. 

Por um lado, parece injusto submeter uma parte a um custoso processo arbitral 

indevido, em face de possíveis evidências de ausência de jurisdição do árbitro. Por outro, 

particularmente nas arbitragens internacionais, a própria visão de quais matérias são 

arbitráveis e em quais hipóteses um convenção de arbitragem é nula ou ineficaz variará 

enormemente a depender da perspectiva do Poder Judiciário invocado. Além disso, nem 

sempre é fácil identificar os supostos vícios que determinam a incompetência arbitral, 

pois esta análise pode requerer dilação probatória ou se aproximar do próprio mérito do 

processo, o que exacerba os limites de uma prima facie review. 

A questão central é que essas medidas, quando proferidas contra a arbitragem 

(medida antiarbitragem), impedem que o árbitro controle adequadamente a sua 

competência, conforme estabelecido pela regra da competência-competência e vão de 

encontro ao modelo de controle estabelecido na Convenção de Nova Iorque de 1958, que 

pressupõe um controle judicial preferencialmente pós-arbitral, isto é, depois de prolatada 

a sentença arbitral e exercido pela sede da arbitragem (ação anulatória) ou pelo local em 

que se busque a execução da sentença arbitral (nas fases de homologação e/ou 

execução) 421 . Ou seja, essas medidas estão em desacordo com o que preconiza a 

Convenção de Nova Iorque, instrumento que coordena a arbitragem em nível 

internacional. 

Índia e Paquistão são países (de tradição de common law) que têm concedido 

frequentemente medidas antiarbitragem, em alguns casos objetivando impedir até mesmo 

a execução de uma sentença arbitral já prolatada. Foi isso o que ocorreu, por exemplo, no 

caso ONGC v. Western422.  
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A Indian Oil and Natural Gas Commission (ONGC) celebrou um contrato para a 

a perfuração de um poço de petróleo com a Western Company of North America 

(Western). As partes estabeleceram que a sede da arbitragem seria Londres e que o 

processo seria conduzido de acordo com a lei indiana de arbitragem. Surgiu uma disputa 

e foi prolatada uma sentença arbitral em outubro de 1985. A Western, então, iniciou uma 

ação para reconhecer e executar a sentença nos Estados Unidos. A ONGC, em paralelo, 

iniciou um processo na High Court de Mumbai para anular a sentença arbitral e obstar o 

prosseguimento da execução da sentença arbitral nos Estados Unidos.  

A High Court de Mumbai entendeu que não poderia interferir em ação executiva 

movida nos Estados Unidos, pois a simples pendência de uma ação anulatória na Índia 

não poderia obstar o direito da Western de executar a sentença arbitral nos Estados 

Unidos. A ONGC, então, recorreu para a Suprema Corte da Índia, que reverteu o 

julgamento da High Court sob o argumento de que, conforme a lei de arbitragem indiana, 

uma sentença arbitral não seria vinculante para as partes até ser confirmada pelo Poder 

Judiciário Indiano, pois, conforme o artigo V, 1., e), da Convenção de Nova Iorque a 

sentença são seria ainda exequível nos Estados Unidos ou vinculante para as partes. Por 

isso, seria possível conceder a injunção para obstar a execução da sentença arbitral nos 

Estados Unidos.  

Nesse caso específico, a medida antiarbitragem não cuidou de obstar o 

desenvolvimento do processo arbitral, mas impedir que a parte vencedora obtivesse a 

execução da sentença. Assim, em alguns países, a possibilidade de controle (conferido 

pela legislação interna) da sentença arbitral seria suficiente para a concessão de uma 

medida para obstar um processo executivo em outro país. 

Tal decisão é, evidentemente, problemática. Embora a lei indiana fosse aplicável 

ao caso, a sede jurídica da arbitragem era Londres. O controle conforme, estabelecido 

pela Convenção de Nova Iorque, poderia ser exercido pela sede para fins de anulação da 

sentença arbitral, e, para fins exclusivos de não reconhecimento e execução, pelo país em 

que se intente executar a sentença arbitral. A atuação do Judiciário indiano demonstra 

como no contencioso privado internacional o uso de medidas antiprocesso desestabiliza a 

rede de cooperação e de atribuição de tarefas concatenada pela Convenção de Nova 

Iorque. 

Mais recentemente, já sobre a égide da Lei de Arbitragem e Mediação Indiana de 

1996 (Indian Arbitration & Conciliation Act of 1996) ocorreu o julgamento do caso 
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Bhatia International v. BulkTrading S. A.423. Nesse precedente, a Supreme Court da Índia 

entendeu que uma sentença arbitral estrangeira poderia ser alvo de uma ação anulatória 

judicial (e de medidas de controle da arbitragem em geral) na Índia nos mesmos moldes 

que uma sentença arbitral doméstica. Para afastar a competência dos tribunais indianos, 

seria preciso que as partes expressamente ou implicitamente estabelecessem a exclusão 

da aplicação da Lei de Arbitragem e Mediação Indiana ao caso. 

Em 6 de setembro de 2012, foi julgado o caso Bharat Aluminum Co. Vs. Kaiser 

Aluminium Technical Service Inc.424, que revisou a posição adotada no caso Bhatia e 

expressamente reconheceu o conceito territorial adotado pela Lei Modelo da UNCITRAL 

(que inspirou a legislação indiana) e pela repartição de competências feita pela 

Convenção de Nova Iorque425. 

A posição vacilante do Poder Judiciário indiano tem gerado intenso debate no 

meio acadêmico, como o travado por Felipe Sperandio426 e Niyati Samir Gandhi427 em 

                                                        
423 ÍNDIA. Supreme Court of India. Appeal (civil) 6527 of 2001. Relator: S. N. Variava. j. 13 mar. 2002. 
424 ÍNDIA. Supreme Court of India. Civil Appeal nº 7019 of 2005. Relator: Surinder Singh Nijjar. j. 06 set. 

2012. 
425 É interessante a argumentação da Supreme Court da Índia nesse caso: “At this stage, we may notice that 

in spite of the aforesaid international understanding of the second limb of Article V(1) (e), this Court has 

proceeded on a number of occasions to  annul an award on the basis that parties had chosen Indian Law to 

govern the substance of their dispute. The aforesaid view has been expressed in Bhatia International (supra) 

and Venture Global Engineering (supra). In our opinion, accepting such an interpretation would be to 

ignore the spirit underlying the New York Convention which embodies a consensus evolved to encourage 

consensual resolution of complicated, intricate and in many cases very sensitive International Commercial 

Disputes. Therefore, the interpretation which hinders such a process ought not to be accepted. This also 

seems to be the view of the national courts in different jurisdictions across the world. For the reasons stated 

above, we are also unable to agree with the conclusions recorded by this Court in Venture Global 

Engineering (supra) that the foreign award could be annulled on the exclusive grounds that the Indian law 

governed the substance of the (…) We are further of the opinion that the approach adopted by this Court in 

Bhatia International to remove the perceived hardship is not permissible under law. (…) In view of the 

above discussion, we are of the considered opinion that the Arbitration Act, 1996 has accepted the 

territoriality principle, which has been adopted in the UNCITRAL Model Law. Section 2(2) makes a 

declaration that Part I of the Arbitration Act, 1996 shall apply to all arbitrations which take place within 

India. We are of the considered opinion that Part I of the Arbitration Act, 1996 would have no application 

to International Commercial Arbitration held outside India. Therefore, such awards would only be subject 

to the jurisdiction of the Indian courts when the same are sought to be enforced in India in accordance with 

the provisions contained in Part II of the Arbitration Act, 1996. In our opinion, the provisions contained in 

Arbitration Act, 1996 make it crystal clear that there can be no overlapping or intermingling of the 

provisions contained in Part I with the provisions contained in Part II of the Arbitration Act, 1996.” 
426 SPERANDIO, Felipe. The jurisdiction of Indian Courts over Arbitrations seated outside India.  An 

outsider’s perspective. Disponível em: <http://kluwer arbitrationblog.com/blog/2014/07/21/the-

jurisdiction-of-indian-courts-overarbitrations-seated-outside-india-an-outsiders-perspective/>. Acesso em: 

21 jul. 2014. 
427 GANDHI, Niyati Samir. An insider’s perspective on Reliance v Union of India: what the Supreme 

Court of India got right and what it got wrong. Disponível em: <http://kluwer 

arbitrationblog.com/blog/2014/08/01/an-insiders-perspective-on-reliance-v-union-of-india-what-the-

supreme-court-of-india-got-right-and-what-it-got-wrong/>. Acesso em: 01 ago. 2014. 
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torno do caso Reliance v. Union of India428. Nesse caso, a Supreme Court da Índia 

corretamente entendeu que o Poder Judiciário indiano não teria jurisdição para intervir 

em uma arbitragem com sede jurídica em Londres, pois as partes, ao escolherem a sede 

em Londres e adotarem a Lei Inglesa para reger a convenção de arbitragem, teriam 

expressamente afastado a aplicabilidade da Lei de Arbitragem e Mediação Indiana. 

Felipe Sperandio criticou tal posição sob o argumento de que a decisão acertou 

pelo argumento errado ou, nas palavras do autor, curou o paciente com o remédio errado. 

É que a sede jurídica da arbitragem possui uma jurisdição supervisória sobre a sentença 

arbitral e tem competência exclusiva para o julgamento de ação anulatória da sentença 

arbitral. O argumento de que a Lei Inglesa rege a convenção de arbitragem deveria, 

portanto, ser completamente irrelevante no caso. A definição da lei que governa a 

convenção de arbitragem serve, entre outras coisas, para definir a existência, validade e 

eficácia da convenção de arbitragem, entretanto, não possui qualquer efeito ou influência 

na definição da jurisdição que pode controlar uma arbitragem. 

Aliás, é antiga a distinção entre a definição da competência ou jurisdição 

internacional, questão prévia e própria ao Direito Processual, e a definição da lei 

aplicável, que depende substancialmente das normas de Direito Internacional Privado 

aplicáveis ao caso. 

Não é o fato de a lei inglesa reger a convenção de arbitragem que deveria no caso 

Reliance v. Union of India ter justificado a incompetência do Poder Judiciário indiano 

para julgar o caso, ou ainda qualquer outro tipo de consideração sobre ordem pública. O 

Poder Judiciário indiano não pode intervir em  uma arbitragem que tenha sede em outro 

país em razão do que estabelece a Convenção de Nova Iorque.  

Niyati Samir Gandhi, entretanto, ponderou que os tribunais indianos têm adotado 

a posição de que a sede define o Poder Judiciário que deverá supervisionar a arbitragem e 

que a menção à questão da lei aplicável apenas procurou indicar que seria possível uma 

arbitragem em Londres aplicando a lei substantiva indiana para a questão da 

arbitrabilidade do caso.  

Não obstante essa discussão, a prática internacional ainda se depara com diversos 

casos de conflitos de jurisdição na arbitragem internacional. A evolução da jurisprudência 

indiana é salutar, mas a verdade é que não há unanimidade na prática internacional e, 

torno do tema.  

                                                        
428 ÍNDIA. Supreme Court of India. Civil Appeal n. 5765 of 2014. Relator: Surinder Singh Nijjar.  J. 28 

mai. 2014. 
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 A partir do modelo da Convenção de Nova Iorque, apenas a sede jurídica da 

arbitragem tem jurisdição primária para controlar a arbitragem, não sendo aceitável uma 

miríade de intervenções e de medidas conferidas por outros países. O respeito a 

distribuição de competências feita pela Convenção de Nova Iorque é indispensável para o 

bom funcionamento da arbitragem internacional 429 . Uma leitura sistemática da 

Convenção de Nova Iorque leva à conclusão de que é vedado não apenas o exercício da 

ação anulatória por país distinto do da sede, mas também a possibilidade de prolação de 

medidas antiarbitrabem. 

A Supreme Court da Inglaterra tem adotado esse posicionamento. Em Weissfisch 

v. Julius, Weissfisch & Davis430 ficou consignado que é uma consequência natural da 

convenção de arbitragem que a discussão sobre a sua validade (competência do árbitro) 

deve ser feita, observando a regra da competência-competência, na sede jurídica da 

arbitragem. Em atenção ao Direito de Arbitragem Internacional (law of international 

arbitration), não é possível que um tribunal inglês intervenha em uma arbitragem com 

sede jurídica em outro país, prolatando uma injunção, exceto em situações absolutamente 

excepcionais. A Supreme Court concluiu que prolatar uma medida antiarbitragem contra 

uma arbitragem com sede em outro país iria de encontro ao estabelecido na Convenção 

de Nova Iorque e aos princípios que regem a arbitragem internacional, reconhecidos pelo 

Direito britânico.  

Esse precedente, entretanto, não esclareceu quais seriam as circunstâncias 

excepcionais que autorizariam a adoção da medida, apenas reconheceu que o controle de 

uma arbitragem em curso é uma prerrogativa da sede, salvo uma situação de 

anormalidade431. Essa espécie de obiter dictum parece ser uma justificativa retórica para 

que, em situações extremas, o Judiciário inglês possa intervir realizando a distinção entre 

os casos e justificando a excepcionalidade da situação casuisticamente. 

 Além de violar a distribuição de competência internacional feita pela Convenção 

de Nova Iorque, a utilização dessas medidas vão de encontro ao modelo de harmonização 

legislativa pretendido pela UNCITRAL, que propõe um controle concentrado em uma 

                                                        
429  LEW, Julian D. M.. Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration 

Processes? In: American University International Law Review. v. 24 n. 3.  Washington: Washington 

College of Law, 2009, p. 510. 
430 REINO UNIDO. UK Supreme Court – Court of Appeals.  [2006] EWCA Civ 218. Relator: Lord 

Phillips CJ. j. 08 mar. 2006. 
431 LEW, Julian D. M. Control of jurisdiction by Injunctions Issued by National Courts.  GAILLARD, 

Emmanuel.  Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators. In: VAN DEN BERG, Albert J.. International 

Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series. Haia: Kluwer Law International, 2007, v. 13, 

p. 191. 
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fase pós-arbitral. A Lei Modelo da UNCITRAL estabelece expressamente que apenas nas 

hipóteses previstas na própria lei é que seria possível intervenção do Poder Judiciário na 

arbitragem (artigo 5º). Como a Lei Modelo não menciona ou autoriza a utilização de 

medidas antiarbitragem, pelo contrário, procura privilegiar o controle pós-arbitral e a 

regra da competência-competência, não é de se admitir o uso desse tipo de medida.  

 Do ponto de vista da sede, assim como para as arbitragens domésticas, a 

possibilidade de utilização desse tipo de medida contra uma arbitragem depende 

fundamentalmente do modelo de competência-competência adotado. A questão deve ser 

resolvida e tratada a partir do direito interno desse país, não sendo possível uma resposta 

universalmente válida432.  

Para o direito brasileiro, não é possível a utilização de uma medida 

antiarbitragem. Como já tratado anteriormente, o modelo brasileiro de competência-

competência estabelece uma prioridade temporal para o árbitro decidir sobre a sua 

competência, preservando-se o andamento e desenvolvimento do processo arbitral. Não é 

possível, por isso, o controle judicial da competência do árbitro quando pendente uma 

arbitragem. O controle deve ser exercido primordialmente em uma fase pós-arbitral, 

através dos mecanismos legais de anulação.  

 

4.3.1.1. A vinculação do árbitro à decisão de uma medida judicial antiarbitragem 

 

Não há consenso sobre em que medida o árbitro está vinculado por uma decisão 

proferida numa medida antiarbitragem em uma arbitragem internacional. A efetividade 

prática da medida contra as partes, como já foi dito, depende da capacidade de coerção do 

Poder Judiciário em questão.  

Os árbitros têm o dever de proferir uma decisão exequível. Este é um ônus 

assumido no momento do receptum. Entretanto, não há hierarquia entre o Poder 

Judiciário e os árbitros. Por isso, as decisões do Poder Judiciário tomadas em medidas 

antiarbitragem não são imediatamente vinculantes para os árbitros (na arbitragem 

internacional). Mas, devem ser levadas em consideração sempre que existir um risco 

efetivo da decisão arbitral ao final ser inócua, por ser inexequível a sentença no principal 

Poder Judiciário que poderá ser chamado a executar a sentença.  

                                                        
432 No mesmo sentido e defendendo a inadequação das medidas antiarbitragem para o direito francês: 

DEBOURG, Claire.  Les contrariétés de décisions dans l’arbitrage international. Paris: LGDJ, 2012, p. 

496. 
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Nas arbitragens nacionais (com partes e sede em um mesmo país), os árbitros 

deverão acatar uma decisão proferida numa anti-suit injunction ou mesmo, no caso 

brasileiro, em um conflito de competência, conforme tem admitido o STJ. É que nesse 

caso é provável que as partes não consigam executar a sentença arbitral. Não estamos 

aqui defendendo a adequação da utilização dessas medidas, com o que não concordamos, 

apenas estamos afirmando que pragmaticamente o árbitro numa arbitragem doméstica e 

nacional no Brasil deve necessariamente acatar uma decisão final e transitada em julgado 

sobre a matéria. Pragmática e normativamente para o ordenamento jurídico em questão 

não é possível que o árbitro desacate uma decisão judicial. 

A única situação em que, talvez, faça sentido para os árbitros prosseguir com o 

processo, a despeito da medida, é se existirem recursos e bens das partes passíveis de 

execução no exterior. Ou seja, quando a parte vencedora puder executar a sentença 

arbitral, mesmo existindo uma medida antiarbitragem. Em outras palavras, se a sentença 

arbitral puder conferir um resultado útil para as partes. A França, como visto, em casos 

como Hilmarton e Putrabali, aceitou homologar e executar sentenças arbitrais 

estrangeiras anuladas pelo Judiciário da sede. Entretanto, mesmo nessa hipótese, deve-se 

observar que a maior parte dos países não reconhecerá uma sentença arbitral proferida em 

desrespeito a uma medida antiarbitragem proferida pelo Judiciário da sede, assim como 

não reconheceriam uma sentença arbitral anulada, por força, inclusive, do art. 5., 1, a), da 

Convenção de Nova Iorque. 

Evidentemente, para o ordenamento jurídico de que emanou a ordem a sentença 

arbitral será irreconhecível. A possibilidade de um árbitro não obedecer a uma 

determinação judicial ocorre no plano pragmático pela pluralidade de possibilidades que 

existem em nível internacional. No plano semântico-normativo do país (ordenamento 

jurídico) cujo Poder Judiciário prolatou a medida não há dúvidas de que a sentença 

arbitral será irreconhecível e mesmo a continuidade do processo arbitral poderá constituir 

ilícito. 

Embora não exista hierarquia ou vinculação funcional entre árbitros e juízes e a 

medida inibitória ou de remoção do ilícito proferida em anti-suit injunctions se dirija, 

como regra, contra as partes, e não contra os árbitros, o dever de prolatar uma sentença 

exequível pode, na prática, exigir que os árbitros acatem a decisão do Poder Judiciário. 

Por isso, a decisão judicial será sempre um fator adicional na análise dos árbitros quando 
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forem decidir sobre sua própria competência, mas, para muitos autores, não existe uma 

vinculação ou subordinação direta destes àquela na arbitragem internacional433.  

A discussão aqui guarda pertinência com a corrente que vê a arbitragem 

internacional como vinculada principalmente aos interesses do comércio internacional e 

como decorrente da vontade das partes, reduzindo o poder de controle do Poder 

Judiciário da sede. Aceitando uma visão de que a arbitragem está diretamente vinculada à 

sua sede jurídica, uma decisão antiarbitragem da sede implicaria, necessariamente, a 

extinção do processo arbitral. As correntes filosóficas sobre a arbitragem influenciam 

diretamente a resposta a ser dada a esse tipo de questão. 

Em uma visão mais liberal, por considerar existir uma ordem jurídica arbitral 

autônoma ou adotar a tese pluralista, uma medida antiarbitragem proferida por um juiz 

nacional, embora deva ser levada em conta, não seria definitivamente vinculante para os 

árbitros.  

Um caso julgado por um tribunal arbitral funcionando de acordo com as regras da 

CCI é emblemático dessa situação (Salini Construttori S.P.A. v. The Federal Democratic 

Republic of Ethiopia)434. Nesse caso, foi iniciada uma arbitragem entre uma estatal da 

Etiópia e uma empresa estrangeira, a sede jurídica da arbitragem foi escolhida pelas 

partes em Adis Abeba. Os árbitros, por uma questão de conveniência, decidiram conduzir 

o processo arbitral em Paris, realizando na França as audiências e o desenvolvimento do 

processo. 

A estatal etíope propôs, então, ação judicial na Etiópia para suspender o processo 

arbitral, alegando violações do estabelecido na cláusula compromissória arbitral. Foram, 

em seguida, prolatadas ordens tanto de um juiz de 1º grau quanto de um Tribunal 

Superior etíope determinando a suspenção do processo arbitral. 

Os árbitros não acataram essa determinação sob a alegação de que, embora o 

tribunal arbitral respeitasse o Poder Judiciário da Etiópia, os árbitros possuíam perante as 

partes o dever de continuar com o processo arbitral e que, no caso, os árbitros teriam a 

discricionariedade de acatar ou não a ordem judicial. 

O argumento central voltou-se para o fato de uma arbitragem internacional não 

ser um órgão do Estado no qual tem sede da mesma maneira como um juiz o tem. A 

                                                        
433 ROZAS, José Carlos Fernández. Anti-sui Injunctions issued by National Courts measures addressed to 

the parties or to the arbitrators. In: GAILLARD, Emmanuel. (Ed.) IAI Series on International 

Arbitration nº 2 - Anti-suit Injunctions in International Arbitration. Huntington: Juris Publishing, 

2005, p. 84. 
434 CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL. Caso CCI n. 10623. Árbitros: Emmanuel Gaillard; 

Piero Bernardini; Nael Georges Bunni. j. 7 Dec. 2001.  
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primeira fonte de poder dos árbitros decorre da convenção de arbitragem. Uma 

importante consequência do reconhecimento dessa fonte de poder seria o dever do árbitro 

de não frustrar a expectativa das partes de ter o seu caso julgado por arbitragem. Por isso, 

em certas circunstâncias, seria necessário que o árbitro recusasse o cumprimento de uma 

ordem do Judiciário da sede, para poder cumprir com o seus dever para com as partes. 

Além disso, não seria lícito que entidades estatais recorressem ao seu próprio Poder 

Judiciário, violando convenção de arbitragem, pois isso iria de encontro à boa-fé435. 

A decisão continua, no que Poudret e Besson chamaram de uma argumentação 

tipicamente francesa436, para afirmar que a validade da arbitragem não estaria ancorada 

exclusivamente na ordem jurídica da sede, de modo a que o árbitro tivesse de acatar a 

decisão do Poder Judiciário, mas a convenção de arbitragem teria validade por uma série 

de fontes e normas internacionais, que superam a própria sede437.  

Há uma série de outros casos em que os árbitros também se reusaram a acatar 

decisão proferida em medida antiarbitragem para prosseguir a condução do processo 

arbitral, levando em consideração o seu dever para com as partes438. 

Na arbitragem puramente doméstica, a solução deve sempre ser substancialmente 

diferente, devendo os árbitros acatar a decisão judicial sobre sua competência. Sob um 

viés pragmático, a submissão dos árbitros, numa arbitragem internacional, às decisões 

antiarbitragem proferidas, como se vê, dependerá da visão ou filosofia adotada pelos 

envolvidos (árbitros, juiz do local de execução...). 

Parece, entretanto, que, mesmo em uma arbitragem internacional ou 

pluriconectada, se a medida antiarbitragem for proferida pelo país de sede da arbitragem, 

considerando o papel de supervisão desempenhado por esse Poder Judiciário, conforme 

estabelecido na Convenção de Nova Iorque, a medida deve ser acatada pelos árbitros439-

                                                        
435 GAILLARD, Emmanuel. Reflections on the use of anti-suit injunctions in international arbitration. In: 

MISTELIS, Loukas; LEW, Julian D. M.. Pervasive problems in international arbitration. Haia: Kluwer 

Law International, 2006, p. 207-208. 
436 POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative law of international arbitration. 2. ed. 

Londres: Sweet & Maxwell, 2007, p. 116. 
437 CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL. Caso CCI n. 10623. Árbitros: Emmanuel Gaillard; 

Piero Bernardini; Nael Georges Bunni. j. 7 Dec. 2001. 
438 Vide: LEW, Julian D. M.. Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration 

Processes? In: American University International Law Review. v. 24 n. 3.  Washington: Washington 

College of Law, 2009, p. 514. 
439 Nesse mesmo sentido vide: LEW, Julian D. M. Control of jurisdiction by Injunctions Issued by National 

Courts.  GAILLARD, Emmanuel.  Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators. In: VAN DEN BERG, 

Albert J.. International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series. Haia: Kluwer Law 

International, 2007, v. 13, p. 186 
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440.  A atribuição internacional de competência para supervisão da arbitragem faz com 

que o Poder Judiciário da sede possa intervir, conforme as suas regras de direito interno, 

para controlar o desenvolvimento do processo arbitral, inclusive obstando a sua 

continuidade.  

Não estamos defendendo que sempre o Poder Judiciário da sede pode prolatar 

esse tipo de medidas. Tal conclusão só poderia ser obtida a partir da analise do direito 

interno em questão (podemos, entretanto, afirmar que no Direito brasileiro não há espaço 

para uso de medidas antiarbitragem). Mas, queremos dizer apenas que dentro da rede de 

cooperação construída pela Convenção de Nova Iorque, uma decisão da sede sobre a 

competência dos árbitros deve ser respeitadas pelos demais Estados Contratantes e pelos 

próprios árbitros. 

Adotamos essa posição, pois entendemos que a sede ainda é um critério jurídico 

fundamental para a arbitragem comercial internacional e decorre do modelo de controle 

em dois níveis ou momentos positivado pela Convenção de Nova Iorque essa 

possibilidade de exercício de um controle inicial. 

Os autores que seguem uma posição de desvinculação da arbitragem 

internacional, como Emmanuel Gaillard, têm uma visão diferente da questão. Para o autor 

francês, os árbitros poderiam desconsiderar uma medida antiarbitragem proferida pelo 

Poder Judiciário da sede, pois a juridicidade da sentença arbitral internacional decorre da 

ordem jurídica arbitral amplamente reconhecida. Por isso, tanto a sentença judicial da 

sede que anula uma sentença arbitral quanto uma injunção ou medida antiarbitragem 

poderiam ser ignoradas e não levadas em consideração pelos demais Estados441.  

Em qualquer hipótese, uma sentença arbitral proferida por um processo que tenha 

se desenvolvido em violação de uma medida antiprocesso será irreconhecível e não 

exequível no país que tenha prolatado a medida. Para os outros países, entretanto, a 

solução não é simples e dependerá da possibilidade de reconhecimento desse tipo de 

medida pelo país em que se busque a execução dessa sentença arbitral442. 

 

 

                                                        
440 Em sentido contrário, citando o exemplo do Direito francês: DEBOURG, Claire.  Les contrariétés de 

décisions dans l’arbitrage international. Paris: LGDJ, 2012, p. 497. 
441 GAILLARD, Emmanuel. Il est interdit d'interdire: réflexions sur l'utilisation des anti-suit injunctions 

dans l'arbitrage commercial international. In: Revue de l’Arbitrage. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 

2004, v. 2004. n. 1, p. 60-61. 
442 DEBOURG, Claire.  Les contrariétés de décisions dans l’arbitrage international. Paris: LGDJ, 

2012, p. 497. 
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4.3.2. Medidas antiprocessos para proteger a arbitragem 

 

Quando existe uma convenção estabelecendo contratualmente um foro (cláusula 

de eleição de foro ou convenção de arbitragem) existe, nos países de common law, uma 

presunção geral em favor da concessão de uma injunção que permita a execução 

específica ou que garanta a eficácia prática do acordo. A análise feita para a concessão da 

medida nessas hipóteses é consideravelmente menos rigorosa que em outras situações 

envolvendo conflitos de jurisdição (ou competência) e se peça uma medida desse tipo443. 

Há uma preocupação em resguardar a boa-fé contratual e o que foi pactuado. 

Julian Lew observa que medidas antiprocesso concedidas para proteger uma 

arbitragem são amplamente aceitas e significam uma atribuição importante do Poder 

Judiciário da sede (ao menos nos países de common law).  Elas seriam um mecanismo à 

disposição do Poder Judiciário da sede para impedir intervenções indevidas de outros 

países ou o uso de táticas dilatórias pelas partes444. Essa é uma visão tipicamente inglesa 

da utilização das anti-suit injunctions. 

Para o mesmo autor, o Poder Judiciário da sede não precisaria se preocupar com 

alegações relativas à comity ou à conveniência da concessão da medida. O simples fato de 

as partes terem assinado um contrato que exclui qualquer jurisdição nacional e o 

reconhecimento internacional que se dá a esse tipo de contrato justificariam plenamente a 

concessão desse tipo de medida pela sede. 

O julgamento do caso Welex A.G. v. Rosa Maritime Ltd. (“The Epsilon Rosa”) 

estabeleceu que, embora o Arbitration Act britânico não dê poderes expressos para a 

concessão de injunções para proteger convenção de arbitragem, existe um poder geral de 

emitir injunções, como uma espécie, talvez, de um poder geral de cautela em “todos os 

casos em que a Corte entender ser justo e conveniente fazê-lo445”. Esse precedente 

assentou a possibilidade de serem concedidas injunções para proteger arbitragens. 

                                                        
443  DOWERS, Neil A.. The anti-suit injunction and the EU: legal tradition and europeanisation in 

international private law. In: Cambridge journal of International and Comparative Law. Cambridge, 

2013, v. 2, n. 4, p.962. Disponível em: <http://www.cjicl.org.uk> Acesso em: 02 jul 2014. 
444  LEW, Julian D. M.. Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration 

Processes? In: American University International Law Review. v. 24 n. 3.  Washington: Washington 

College of Law, 2009, p. 515. 
445 REINO UNIDO. Court of Appeal of England and Wales. [2003] EWCA (Civ) 938. Relator: Lord 

Justice Brooke. j. 4 jul. 2003. 
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O caso Aggeliki Charis Companhia Maritima v. Pagnan (The Angelic Grace)446 

trouxe as bases gerais sobre as medidas antiprocesso para proteger a arbitragem no Poder 

Judiciário inglês. Nesse caso, o navio Angelic Grace foi fretado para a Pagnan, sociedade 

empresária com sede na Itália, pela Aggeliki Charis Compania Maritima, uma sociedade 

com sede no Panamá. O contrato das partes estabelecia que as disputas seriam dirimidas 

por arbitragem com sede em Londres. O Angelic Grace colidiu com um outro navio de 

propriedade da Pagnan, em razão do que a Aggeliki começou uma arbitragem conforme 

contratualmente estabelecido. A Pagnan iniciou um processo judicial na Itália. A High 

Court inglesa emanou uma medida antiprocesso para obstar a Pagnan de continuar com a 

ação proposta perante a justiça italiana.  

A Pagnan recorreu para a Court of Appeal para reverter a medida antiprocesso 

concedida, sob o argumento de que o Poder Judiciário italiano ainda não tinha decidido 

sobre a sua própria competência e que, por ser a Itália parte da Convenção de Nova 

Iorque, as partes seriam encaminhadas para arbitragem, se fosse este o caso. Além disso, 

afirmou que os tribunais ingleses estariam interferindo em uma prerrogativa da justiça 

italiana de maneira indevida. 

 A Court of Appeal, entretanto, entendeu que o artigo II, 3., da Convenção de 

Nova Iorque não conferiria jurisdição exclusiva ao Poder Judiciário italiano para decidir 

sobre a questão. Além disso, a Court of Appeal assinalou que não haveria ofensa na sua 

decisão a outro Estado parte da Convenção de Nova Iorque, pois a medida antiprocesso 

visa apenas garantir um acordo para não se recorrer à justiça estatal, o que não violaria a 

convenção. 

A ratio decidendi do julgamento foi no sentido de que é possível proteger uma 

convenção de não recorrer à determinada jurisdição (obrigando-se ao julgamento por 

arbitragem) através de uma anti-suit injunction, por não precisar a parte aguardar o 

julgamento perante um tribunal de outro Estado sempre que este processo se mostre 

vexatious and oppressive. 

 Na linha dos precedentes ingleses sobre as medidas antiprocesso em geral, o 

argumento foi de o que a concessão da injunção não ofenderia a soberania e atuação do 

Poder Judiciário estrangeiro, pois a medida apenas obrigaria a parte a cumprir exatamente 

aquilo que já havia contratualmente se obrigado. Seria, portanto, uma questão de 

interpretação e garantia do pacta sunt servanda para as partes. Entretanto, a decisão deixa 

                                                        
446 REINO UNIDO. Court of Appeal of England and Wales. [1995] 1 Lloyd's Rep 87. Relator: Leggatt LJ 

j. 17 mai. 1994. 
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consignado que, para poder ser concedida essa medida, é preciso que a parte interessada a 

requeira prontamente a antes que a ação perante o Poder Judiciário estrangeiro esteja 

consideravelmente avançada447. 

Esse precedente, anterior ao julgamento do caso West Tankers pelo Tribunal de 

Justiça da União Europeia, firmou uma posição liberalizante na concessão de medidas 

antiprocesso em apoio à arbitragem, significando a consolidação no Reino Unido de que 

considerações sobre comity devem ceder espaço à proteção do que for contratualmente 

estabelecido para a resolução de disputas448. 

Rigorosamente, apenas a sede é que poderia prolatar uma medida antiprocesso em 

apoio a uma arbitragem, a intervenção prematura de qualquer outro país é contrária ao 

modelo estabelecido pela Convenção de Nova Iorque449. Como a sede é a jurisdição 

primária de supervisão, apoio e controle de uma arbitragem, está dentro de sua esfera de 

atuação proteger o bom andamento do processo arbitral.  

 

4.4. Adequação do uso das medidas antiprocesso 

 

É questionável o uso das medidas antiprocesso e mesmo sua licitude no âmbito do 

Direito Internacional. É que, embora a ordem seja voltada contra uma das partes, há uma 

clara interferência na jurisdição de outro Poder Judiciário de, como manifestação de sua 

soberania e suas regras de competência internacional, conduzir regularmente um processo 

para o qual se entende competente450. 

                                                        
447 Veja-se trecho do voto do julgador Millett LJ nesse caso: “I cannot accept the proposition that any 

Court would be offended by the grant of an injunction to restrain a party from invoking a jurisdiction which 

he had promised not to invoke and which it was its own duty to decline. In my judgment, where an 

injunction is sought to restrain a party from proceeding in a foreign Court in breach of an arbitration 

agreement governed by English law, the English Court need feel no diffidence in granting the injunction, 

provided that it is sought promptly and before the foreign proceedings are too far advanced.” 
448 FISHER, Geoffrey. Anti-suit injunctions to restrain foreign proceedings in breach of an arbitration 

agreement. In: Bond Law Review. Queensland: Bond University, 2010, v. 22, n. 1, p. 3.  
449 “Injunctions granted by courts other than at the seat of the arbitration or the place of enforcement of an 

award against foreign proceedings in connection with an award, although perhaps on occasion justified on 

grounds of justice, will often be counter to the fundamental principles of international arbitration.” LEW, 

Julian D. M.. Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration Processes? In: 

American University International Law Review. v. 24 n. 3.  Washington: Washington College of Law, 

2009, p. 525. 
450 "Un juge ne peut donc interdire à un tribunal étranger de connaître d'un litige. Il est vrai que l'anti-suit 

injunction ne s'adresse pas directement au tribunal étranger. Mais il est manifeste qu'en autorisant ou en 

interdisant à une partie d'agir devant une juridiction étrangère, le for d'injonction reconnaît ou refuse à cette 

juridiction, en fait, le droit d'exercer sa compétence." CLAVEL, Sandrine. Anti-Suit Injunctions et 

arbitrage. In: Revue de l’Arbitrage. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 2001, v. 2001, n. 4, 676. 
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O princípio da comity, fundamental para o Direito Internacional, precisa ser 

adequadamente dimensionado. Às vezes traduzida por cortesia e historicamente invocada 

para justificar a aplicação do direito estrangeiro pelo juiz do foro451, para o presente 

trabalho, a comity é importante pela noção subjacente de respeito ao exercício de uma 

manifestação soberana do Estado estrangeiro ao decidir sobre a sua própria competência.   

A noção de comity foi construída na jurisprudência norte-americana, ainda no 

século XIX, a partir do julgamento do caso Hilton v Guyot 452  com o sentido do 

reconhecimento e respeito que se deve dar aos atos e decisões de outra entidade soberana, 

por um dever e conveniência internacional. 

É por recurso a esse princípio que o Poder Judiciário norte-americano, em 

diversos circuitos da sua Justiça Federal, tem adotado uma posição restritiva sobre a 

possibilidade de concessão de medidas antiprocesso 453 . O Sexto Circuito da Justiça 

Federal, por exemplo, consignou que o sentido moderno da comity requer um senso de 

cooperação e respeito entre as nações, justamente para permitir o desenvolvimento do 

comércio e a predictabilidade nas trocas internacionais.  

Nesse sentido, o uso das medidas antiprocesso representa uma quebra da comity, 

pois significa que a corte que prolata a medida tem tão pouca confiança no tribunal 

estrangeiro que não pretende sequer permitir que este exercite o seu julgamento (vide 

julgamento do caso Gau Shan v. Banker Trust Co.454). 

Na prática, quando surgem processos paralelos, há uma irritação entre jurisdições, 

para adotar a expressão de Marco Stacher. É, evidentemente, um momento de conflito e 

há um confronto de expectativas e autoridades. 

Ainda que se admita a utilização de medidas antiprocesso com o objetivo de 

apoiar uma arbitragem, tal medida deve ser concedida apenas pelo Poder Judiciário da 

sede. A intervenção de qualquer outro é contrária ao modelo da Convenção de Nova 

Iorque. 

                                                        
451 BEVILACQUA, Clóvis. Princípios elementares de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: 

Ed. Rio, 1978, p.  19. 
452 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. US Supreme Court. 159 U.S. 113, 164 (1895). Relator:  Chief 

Justice Fuller. j. 03 jun. 1895. 
453 ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 109. 
454 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. US Sixth Circuit. 956 F.2d 1349.  Relator: Circuit Judge Ryan. j. 

24 fev.1992. 
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A discussão quanto à adequação e possibilidade de uso das anti-suit injunctions 

em geral e no contexto da arbitragem internacional ganhou um capítulo importante a 

partir da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Ao se falar de medidas antiprocesso no âmbito da União Europeia, o principal 

país, por razões históricas, a conceder essas medidas é o Reino Unido. Entretanto, 

diversos outros países, particularmente no contexto da arbitragem, passaram a conceder 

esse tipo de medida, enquanto outros continuavam rechaçando essa possibilidade455.  

Inicialmente é de se ver que a alocação da jurisdição (competência internacional) 

em matérias civil e comercial entre os Estados Membros da União Europeia é feita por 

uma série de instrumentos que compõem o chamado “Regime de Bruxelas”. Um dos 

principais objetivos pretendidos com a elaboração dos instrumentos que compõem o 

Regime de Bruxelas é a evitar conflitos jurisdicionais entre os Estados Membros da 

União Europeia, tratando-os adequadamente. 

O Regulamento nº I de Bruxelas estabelece o chamado princípio da confiança 

recíproca entre os Estados Membros da União Europeia. Decorre desse princípio a noção 

de que cada estado membro deve respeitar o direito do Poder Judiciário de outro Estado 

Membro decidir sobre a sua própria competência456.  

Por isso, o “Regime de Bruxelas” é fundamental para definir o funcionamento 

coordenado das jurisdições do Estados Membros e a relação entre os Poderes Judiciários 

de cada um deles.  

Nesse contexto, uma decisão importante do Tribunal de Justiça da União Europeia 

sobre a adequação das medidas antiprocesso em geral foi o caso  Turner v. Grovit457. 

Turner era um advogado britânico que trabalhou para várias empresas do grupo 

controlado pelo senhor Grovit. As empresas desse grupo estão presentes em diversos 

países. Inicialmente, Turner trabalhava para uma sociedade com escritório em Londres, 

mas, a pedido seu, foi transferido para outra sociedade do grupo com escritório em Madri. 

Após alguns meses de trabalho em Madri, Turner pediu demissão alegando rescisão 

indireta, pois teria sido pressionado a cometer atos ilícitos.  

                                                        
455 SILVA, Larissa Clare Pochmann; COSTA, Sylvia Chaves Lima. O controle das anti-suit injunctions 

concedidas por juízes  em face de arbitragens no cenário da união europeia: o caso  c -185/07 do tribunal de 

justiça da comunidade europeia. In: Revista do Programa de Direito da União Européia. Rio de Janeiro: 

Edição FGV, 2012, n. 2, p. 19. 
456  DOWERS, Neil A.. The anti-suit injunction and the EU: legal tradition and europeanisation in 

international private law. In: Cambridge journal of International and Comparative Law. Cambridge, 

2013, v. 2, n. 4, p. 964-965. Disponível em: <http://www.cjicl.org.uk> Acesso em: 02 jul 2014. 
457 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Caso nº C-159/02. Relator: P. Jann. j. 27 

abr. de 2004. 
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Turner, então, propôs uma ação no Employment Tribunal de Londres. O 

Employment Tribunal inicialmente rejeitou a exceção de incompetência oposta por Grovit 

e, no mérito, condenou o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos. A 

Changepoint, empresa do grupo controlado por Grovit, propôs em Madri uma ação de 

reparação por danos decorrentes do comportamento profissional de Turner. Turner, então, 

pediu à High Court of Justice da Inglaterra e País de Gales que proibisse Grovit e as 

empresas de seu grupo de prosseguir ou instaurar ação judicial contra ele na Espanha ou 

em qualquer outro lugar em decorrência do contrato de trabalho anteriormente mantido 

entre as partes.  

Foi concedida uma injunção pelos tribunais ingleses, sob o argumento de que o 

processo teria sido instaurado na Espanha de má-fé, com o objetivo de dissuadir Turner 

de continuar com sua ação no Employment Tribunal. A questão foi levada à House of 

Lords que, entendendo ser uma questão de interpretação da Convenção de Bruxelas e do 

Direito Comunitário Europeu, reenviou a matéria para decisão do Tribunal de Justiça da 

União Europeia458.  

O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu o caso, respondendo à questão 

prejudicial, recordando que é fundamento da comunidade e da Convenção de Bruxelas 

que os Estados devem ter confiança recíproca nos sistemas jurídicos e instituições 

judiciais dos outros membros, não sendo possível uma interferência indevida na atuação 

do Judiciário dos outros membros. Por isso, não seria possível uma medida antiprocesso 

proferida contra uma ação pendente em outro estado membro, mesmo que a parte contra 

quem seja dirigida a medida tenha atuado de má-fé com o objetivo de entravar processo 

já pendente. 

 Esse precedente não cuidou, evidentemente, de uma medida concedida para 

apoiar um processo arbitral, entretanto ele estabeleceu as bases da posição dos tribunais 

comunitários sobre como os Estados Membros devem encarar a questão. O sentido que 

ficou estabelecido foi de que a confiança legítima e a rede de cooperação estabelecida 

entre os membros da comunidade impede esse tipo de decisão e medida. 

 Em 2009, foi julgado um caso que envolveu diretamente a possibilidade de uso de 

medidas antiprocesso para apoiar arbitragens. Após a decisão do caso Allianz SpA, 

                                                        
458 A questão foi formulada pela House of Lords nos seguintes termos: “É incompatível com a Convenção 

de Bruxelas de 27 de Setembro de 1968 (a que o Reino Unido aderiu posteriormente) relativa à 

competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, decretar providências 

cautelares contra requeridos que ameacem intentar ou prosseguir ações noutro Estado parte na Convenção 

se os requeridos agirem de má-fé com a intenção de frustrar ou obstruir ações devidamente propostas nos 

tribunais ingleses?” 
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formerly Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA, v. 

West Tankers Inc.459, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, ficou estabelecido 

diretamente não ser possível que o Poder Judiciário de um país membro da União 

Europeia emita uma medida antiprocesso contra uma ação judicial que esteja em curso 

perante outro Estado Membro da União Europeia460.  

O entendimento desse caso foi o de que, conforme o Direito Comunitário, cada 

tribunal demandado está habilitado a decidir sobre a sua própria competência para julgar 

qualquer conflito que lhe seja submetido, sem sofrer qualquer interferência dos tribunais 

de outros Estados Membros da comunidade.  

 O precedente seguiu a linha anteriormente indicada no caso Turner v. Grovit ao 

estabelecer a impossibilidade de medidas antiprocesso na União Europeia. O precedente 

também propiciou uma paridade de atuação dos Poderes Judiciários com tradição de civil 

law e a Inglaterra, já que proibiu o uso do instituto das anti-suit injunctions 461 . A 

conclusão do Tribunal de Justiça da União Europeia foi clara: não é possível que um 

tribunal de um Estado Membro interfira no poder de um tribunal de outro Estado 

Membro de decidir sobre sua própria competência462.  

Tal vedação e a ratio decidendi desse precedente estão calcadas no Direito 

Comunitário (particularmente a aplicação da Convenção de Bruxelas) e nas regras que 

delimitam o sistema de justiça na União Européia. Por isso, não há, como consequência 

direta dessa decisão, vedação para que um tribunal inglês emita uma anti-suit injunction 

                                                        
459 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. Caso nº C-185/07. Relator: J. Klučka. j. 10 

fev. 2009.  
460 PIERRE-FIERENS, Jean. Monetary Relief In Lieu of Anti-Suit Injunctions for Breach of Arbitration 

Agreements. In: Revista Brasileira de Arbitragem. São Paulo: Comitê Brasileiro de Arbitragem & IOB, 

2012, v. IX, n. 34, p. 93. 
461 Tecnicamente a decisão recebeu críticas de alguns doutrinadores, pois, apesar de ter tido o mérito de 

pragmaticamente resolver a questão, teria indevidamente ampliado o campo de atuação do Regulamento de 

Bruxelas (Regulamento 44/2001). Vide: “Al comienzo de este comentario indicaba que la STJCE 10 de 

febrero de 2009 no era, necesariamente una mala sentencia, ya que para poder afirmar esto era preciso 

averiguar qué objetivo perseguía. Si el objetivo de esta decisión era profundizar en la prohibición de las 

anti–suit injunctions en aras a la armonización procesal en Europa, igualar las condiciones de Londres 

como centro de arbitraje con otras plazas europeas y provocar la necesidad de una regulación comunitaria 

del arbitraje no tendremos más remedio que concluir en que se trata de una Sentencia excelente. Ahora 

bien, si el objetivo de la decisión era responder a la cuestión prejudicial planteada mediante una 

interpretación rigurosa del Reglamento 44/2001, entonces no tendremos otra alternativa que calificar esta 

sentencia como mala, incardinándose así en una ya larga serie de decisiones del Tribunal de Luxemburgo 

cuestionables en materia de DIPr.” GARCÍA, Rafael Arenas. La inclusión progresiva del arbitraje en el 

Reglamento 44/2001: de Van Uden a West Tankers y sus consecuencias. In: Arbitraje: Revista de 

Arbitraje Comercial y de Inversiones. Madri: CIAMEN, 2009, v. 2, n. 2, p. 425. 
462 BOLLÉE, Sylvain.  L'arbitre peut-il octroyer des dommages-intérêts pour violation de la convention 

d'arbitrage ? Note sous England and Wales High Court of Justice (Comm. Court), 4 avril 2012. In: Revue 

de l’Arbitrage. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 2012, v. 2012, n. 4, p. 840 
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em face de uma ação iniciada em um tribunal de país que não seja parte da Comunidade 

Europeia. 

Essa decisão firmou a posição de que cabe a cada país membro da União Europeia 

decidir sobre se deve intervir ou não em uma determinada arbitragem. Como os tribunais 

dos Estados membros devem atuar em uma rede de cooperação leal, decorre deste 

formato a necessidade de mútuo respeito e a impossibilidade de sobreposição de funções 

entre os  tribunais dos Estados membros. 

As razões que fundamentam o julgamento do caso West Tankers, entretanto, 

permitem a construção de uma noção que tem aplicabilidade mais ampla. A Convenção 

de Nova Iorque é o instrumento internacional que permite a efetiva coordenação de 

diversas jurisdições que podem vir a ser chamadas a intervir em uma dada arbitragem 

pluriconectada. Axiologicamente, ela é um dos instrumentos fundamentais de 

liberalização e de segurança do comércio internacional e da resolução de disputas em 

nível supranacional.  

A Convenção de Nova Iorque deve ser lida, também, como uma norma definidora 

de competência internacional. Ela habilita algum dos Estados Membros a desenvolver um 

certo tipo de controle sobre determinada arbitragem, mas requer que os demais se 

abstenham. É norma de habilitação, portanto. Como norma de habilitação que é, a um só 

tempo permite determinado ente a atuar, mas impede que outros o façam. 

Além disso, no que diz respeito à adequação do uso das medidas antiprocesso 

para arbitragem, a Convenção de Nova Iorque estabeleceu as bases para o controle dos 

processos arbitrais privilegiando o papel da sede da arbitragem. A noção de que a sede 

seria uma jurisdição primária de controle requer que outros países se abstenham de 

intervir na arbitragem, exceto se e a partir do momento em que forem escolhidos como 

local de execução da sentença arbitral e para o fim exclusivo de reconhecimento e 

execução dessa sentença.  

Essa constatação afasta a possibilidade de medida antiprocesso expedida por um 

outro Poder Judiciário que não o da sede. O objetivo da convenção é criar uma rede de 

cooperação leal entre os países signatários da Convenção, racionalizando o sistema 

internacional de arbitragem e evitando conflitos de jurisdições e o surgimento de decisões 

conflitantes oriundas dos países signatários. Nesse sentido, a decisão tomada no âmbito 

europeu tem sintonia com as necessidades da arbitragem internacional num sentido mais 

amplo. 



181 

Não é possível que um Poder Judiciário diferente do da sede emita uma anti-suit 

injunction, mas mesmo a sede deve abster-se de tal tipo de medida 463 . No direito 

brasileiro, não é possível a prolação de uma ordem que impeça o funcionamento de uma 

arbitragem. Entretanto, se a jurisdição primária emitir uma ordem antiprocesso as demais 

jurisdições (secundárias) devem acatar e dar pleno efeito a esta decisão. 

Certamente, não existe uma e apenas uma resposta certa para se em determinado 

caso o árbitro detém competência e jurisdição ou não. Isso ocorre por inexistir uma 

clareza de conhecimento e de exatidão no Direito, seja pela limitação linguística própria 

da análise da convenção de arbitragem e das normas jurídicas aplicáveis ao caso, 

enquanto preceitos normativo escritos, seja pela pluralidade de Direitos e de expectativas 

com pretensão de reconhecimento que surgem nos conflitos pluriconectados. Diferentes 

vivências jurídicas certamente levarão a diferentes soluções. Justamente por isso, aquilo 

que é arbitrável em um país não o é em outro e aquilo que representa os limites da ordem 

pública em um determinado local e momento não o é em outros. Semanticamente, a 

análise da convenção de arbitragem é aberta a uma série de interpretações igualmente 

possíveis.  

O mito da decisão jurisdicional certa, não passa disso: um mito. Pragmaticamente, 

para fomentar um espaço arbitral adequado e que atenda às necessidades do comércio 

internacional, é indispensável que os Estados respeitem e interpretem a Convenção de 

Nova Iorque sistemicamente, no que ela procura evitar decisões conflitantes e 

concorrentes. 

Indubitavelmente, a construção de um conceito minimamente partilhado de 

competência-competência traz ínsita a necessidade de uma redução de distúrbio ao 

processo arbitral até que seja prolatada a sentença. Funcionalmente, a opção (entre 

                                                        
463 “Anti-arbitration orders which are not compliant with Art. II, by interfering with the ability of parties to 

give effect to their obligations under the New York Convention and by purporting to strip tribunals of their 

competence, violate the Convention's obligation of judicial non-interference in the arbitral process. This is 

so whether the order is issued by a court in the venue (which would appear to be the proper forum) or 

otherwise. That said, one cannot deny the plenary competence of the primary jurisdiction to issue such 

injunctions. Where the primary jurisdiction enjoins an arbitration, secondary fora are bound to enforce 

these decisions. Where secondary fora do so, the injunction is limited in effect to the secondary forum's 

domestic courts. This is a consequence – and a cost – of the differential distribution of competences by the 

New York Convention. Primary fora which capriciously exercise their competence to enjoin arbitration 

will, we assume, be shunned and, thus, experience the economic costs that follow.”   REISMAN, Michael; 

RICHARDSON, Brian. The Present – Commercial Arbitration as a Transnational System of Justice: 

Tribunals and Courts: An Interpretation of the Architecture of International Commercial Arbitration. In: 

VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) Arbitration: The Next Fifty Years, ICCA Congress Series, v. 16. 

Haia: Kluwer Law International, 2012, p. 24.p. 38-39. 
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valores contrapostos) é por preservar o sistema e permitir o desenvolvimento do processo 

arbitral sem uma interferência judicial prematura. 

A noção de que a arbitragem pressupõe um espaço que o Estado permite um 

contencioso privado, sujeito apenas a um mínimo de intervenção do Poder Judiciário é 

próprio da complexidade e da série de expectativas da pós-modernidade. No espaço 

internacional e nas relações privadas deve haver uma redução (ainda que momentânea e 

contingencial) da intervenção estatal.  

O controle a posteriori afirma uma posição por permitir a afirmação de um espaço 

privado para a solução de conflitos. Essa tendência é temperada pelo controle que o 

Estado continua retendo a partir de uma semântica que traz conceitos que têm 

propositalmente uma alta carga de indeterminação. Ordem pública, arbitrabilidade, 

indisponibilidade do interesse público continuam sendo noções que retoricamente 

preenchem e moldam os limites do Direito da Arbitragem. Enquanto conceitos jurídicos 

indeterminados, esses termos permitem um preenchimento (quase) casuístico pelo 

julgador, significando uma barreira de contenção. A internacionalização do Direito e das 

relações sociais ampliam o número de decisores possíveis para um determinado conflito. 

A convenção de arbitragem é (deve ser) um fator racionalizante dessas expectativas, 

significa uma opção por um sistema jurídico de resolução de disputas próprio. Ao invés 

de se lidar com uma série de potenciais decisores, escolhe-se o árbitro. Os Estados 

precisam respeitar essa decisão.   

Da leitura do modelo de controle em dois níveis, construído pela Convenção de 

Nova Iorque, é possível entender que as medidas antiarbitragem violam o modelo de 

controle estabelecido. É que elas, ao impedirem ou dificultarem o desenvolvimento da 

arbitragem, impedem que outros países possam decidir e controlar a competência do 

árbitro, pois obstam o controle primário exclusivo da sede da arbitragem e, indiretamente, 

a possibilidade geral de controle no momento da execução da sentença arbitral464. Há, 

portanto, a violação à uma norma de atribuição de uma competência internacional. 

Como a Convenção de Nova Iorque estabelece que o país da sede deve exercer o 

controle primário sobre a possibilidade de desenvolvimento do processo arbitral, não é 

consentâneo com o estabelecido na convenção uma medida heterotrópica proferida por 

outro Poder Judiciário.  

 

                                                        
464 STACHER, Marco. You don’t want to go there – Antisuit injunctions in International Commercial 

Arbitration. In: ASA Bulletin. Haia: Kluwer Law International. 2005, v. 23, n. 4, p. 652. 
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4.5. Ordens para compelir uma parte a participar de uma arbitragem. 

 

 Nos Estados Unidos, além de anti-suit injunctions, é possível que o juiz expeça 

uma ordem determinando que uma parte participe efetivamente de uma arbitragem. Não 

se trata de uma medida que visa obstar o desenvolvimento de um processo, mas uma 

ordem para obrigar a alguém a participar de uma arbitragem. 

 A previsão legal das ordens para participar em uma arbitragem está contida nas 

Seções 4465 e 206466 do Federal Arbitration Act americano. O Poder Judiciário americano 

poderia, pelo texto legal, emitir esse tipo de medida, independentemente de os Estados 

Unidos serem a sede jurídica da arbitragem. A parte que desobedecer a ordem para 

participar em uma arbitragem está sujeita às sanções típicas do contempt of court. Essas 

ordens requerem uma participação ativa da parte na arbitragem, e não apenas que se 

abstenham de tomar medidas que possam dificultar a marcha processual. 

 Esse tipo de medida foi concedida, por exemplo, no caso Paramedics 

Eletromedicina Comercial LTDA (“Tecnimed”) v. GE Medical Systems Information 

Technologies Inc (“GEMS-IT”) (vide o item 4.6.3. para mais detalhes sobre este caso), na 

qual foi prolatada uma injunção pelo Segundo Circuito da Justiça Federal Americana não 

apenas para determinar que a Tecnimed extinguisse a ação judicial no Brasil, mas para 

determinar que ela tomasse parte na arbitragem iniciada467. 

 Não se deve confundir esse tipo de medida com a ação para execução específica 

da cláusula compromissória vazia prevista nos artigos 6º e 7º da Lei de Arbitragem 

brasileira. A ação prevista na Lei de Arbitragem serve para suprir as deficiências de uma 

cláusula compromissória patológica, permitindo a utilização da arbitragem, a despeito do 

vício constante da convenção. As ordens para compelir uma parte a participar da 

                                                        
465 Section 4. Failure to arbitrate under agreement; petition to United States court having jurisdiction for 

order to compel arbitration; notice and service thereof; hearing and determination 

A party aggrieved by the alleged failure, neglect, or refusal of another to arbitrate under a written 

agreement for arbitration may petition any United States district court which, save for such agreement, 

would have jurisdiction under Title 28, in a civil action or in admiralty of the subject matter of a suit arising 

out of the controversy between the parties, for an order directing that such arbitration proceed in the manner 

provided for in such agreement. Five days'' notice in writing of such application shall be served upon the 

party in default. Service thereof shall be made in the manner provided by the Federal Rules of Civil 

Procedure. 
466 Section 206. Order to compel arbitration; appointment of arbitrators 

A court having jurisdiction under this chapter may direct that arbitration be held in accordance with the 

agreement at any place therein provided for, whether that place is within or without the United States. Such 

court may also appoint arbitrators in accordance with the provisions of the agreement. 
467  LAMM, Carolyn; HELLBECK, Eckhard; BRUBAKER, Joseph. Anti-suit injunctions in aid of 

international arbitration: the American approach. In: International Arbitration Law Review. Londres: 

Sweet & Maxwell, 2009, v. 12, n. 6, p. 118. 
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arbitragem são expedidas para obrigar uma parte relutante a participar de uma arbitragem 

que já se iniciou.  

 Existem sérias críticas à utilização dessas medidas, já que o caminho estabelecido 

na maioria das legislações, inclusive na lei modelo da UNCITRAL, e na Convenção de 

Nova Iorque é de impedir que as partes recorram ao judiciário (efeito negativo da 

convenção de arbitragem), mas não há um requerimento para que a parte efetivamente 

participe da arbitragem. 

 Se existe cláusula compromissória cheia e a parte não comparecer para apresentar 

sua defesa, perante o tribunal arbitral já instalado, essa parte sofrerá efeitos similares aos 

da revelia do processo judicial. A pressão para que as partes participem da arbitragem é 

negativa, por se impedir que elas recorram ao Judiciário e por se criar uma situação de 

desvantagem no processo arbitral para a parte que não comparecer. Como regra 

tradicional não há obrigação da parte apresentar a sua defesa, há um ônus; a não 

apresentação da defesa traz uma situação de desvantagem processual. 

 Além disso, essa medidas podem interferir com o funcionamento regra da 

competência-competência, já que os árbitros podem ser inibidos a exercer adequadamente 

esta atribuição, encontrando uma solução diferente da do juiz que determinou a 

participação compulsória da parte na arbitragem.  

 

4.6. Algumas observações sobre as anti-suit injunctions no Brasil 

 

 No direito brasileiro a dúvida sobre quem deve decidir um determinado caso é 

resolvida no processo judicial, incialmente, através de exceção de incompetência (feita 

através de instrumento próprio no caso de competência relativa) ou através de alegação 

de incompetência absoluta que pode ser apresentada como preliminar da contestação ou 

alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ou seja, é possível que o juiz 

supostamente incompetente aprecie e decida a sua própria competência. No Novo CPC a 

exceção de incompetência deverá ser apresentada como preliminar da contestação, e não 

por instrumento autônomo. 

 Apenas quando surgirem decisões conflitantes sobre quem deve julgar um 

determinado caso é que será possível a utilização do mecanismo processual do conflito de 

competência. Com efeito, é possível a utilização de conflito de competência quando dois 

juízos se declararem competente para julgar um caso (conflito positivo), quando dois 
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juízos se declararem incompetentes para julgar um caso (conflito negativo) ou quando 

surgir controvérsia entre dois juízos sobre a reunião ou separação de processos.  

 O conflito de competência permite que um órgão mais alto na hierarquia (ou na 

organização judiciária) decidia o conflito, determinando qual será o juízo competente 

para processar e julgar o caso. Não há a possibilidade de um juiz emitir uma ordem para 

que a parte desista de um processo distribuído para um juiz incompetente. Essa figura 

inexiste no processo civil brasileiro.  

Mesmo no contencioso com implicações internacionais, a posição adotada no 

Direito brasileiro (inserta no artigo 90 do Código de Processo Civil de 1973) de que não 

há litispendência internacional está alinhada com a tradição de desconhecer as medidas 

antiprocesso. Ou seja, não há no Direito brasileiro remédio para impedir o 

desenvolvimento de uma ação perante um tribunal estrangeiro, pois a apreciação de sua 

própria competência seria prerrogativa exclusiva desse tribunal estrangeiro, conforme as 

suas normas internas atributivas de competência.  

Quando há o desenvolvimento paralelo de uma ação judicial no Brasil e outra no 

estrangeiro sobre a mesma matéria, a questão é entendida exclusivamente a partir da 

possibilidade de homologar e conferir efeitos no Brasil à sentença decorrente desse 

processo estrangeiro. 

A existência de processo com o mesmo objeto no exterior não impede que o juiz 

brasileiro conheça de processo com a mesma causa de pedir ou causas conexas. Não há a 

produção dos efeitos típicos da litispendência entre uma ação judicial movida no 

estrangeiro e uma ação proposta no Brasil468.  

Podem seguir os processos paralelos com o mesmo objeto no Brasil e no exterior. 

Para evitar a duplicidade de decisões sobre o mesmo assunto, o processo que transitar em 

julgado primeiro para o ordenamento jurídico brasileiro, impede o reconhecimento e 

produção de efeitos da outra decisão. 

O transito em julgado da sentença nacional impede o reconhecimento (e produção 

de efeitos) da sentença estrangeira. Não é possível homologar ou reconhecer efeitos de 

sentença judicial estrangeira quando já existe coisa julgada no Brasil sobre a mesma 

matéria. 

                                                        
468  Como observam Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim, tecnicamente existe 

litispendência entre o processo brasileiro e o estrangeiro, não há, contudo, a produção do efeito obstativo do 

ajuizamento de nova demanda. ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de. ALVIM, Eduardo Arruda. 

Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ, 2012, p. 173. 
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Mas, de modo distinto, caso o processo de homologação de sentença estrangeira 

transite em julgado antes do trânsito em julgado do processo em curso no Brasil, a 

sentença estrangeira homologada produzirá os seus efeitos e implicará coisa julgada para 

o caso469. A posição do Superior Tribunal de Justiça, tem, contudo, sido, por vezes, 

vacilante na matéria e rejeitado a homologação de sentença estrangeira em determinadas 

situações, como quando já há liminar no Brasil em ação de guarda, pois reconhecer a 

decisão estrangeira poderia afetar a soberania nacional470.  

Sob o viés do Direito brasileiro, é irrelevante para o contencioso internacional ou 

multiconectado que as normas (internas) atributivas de competência (ressalvadas as 

hipóteses de competência internacional absoluta) indiquem que o juiz brasileiro deverá 

julgar o caso. Também, tradicionalmente, não se adota a doutrina do forum non 

conveniens ou se indaga sobre a conveniência para o julgamento; simplesmente se 

permite que os processos se desenvolvam em paralelo. 

Tal situação, contudo, só ocorre nas hipóteses nas quais a competência 

internacional da justiça brasileira é concorrente. Quando a lei brasileira determina que a 

jurisdição brasileira é exclusivamente competente (artigo 89 do Código de Processo Civil 

de 1973) não é possível reconhecer efeitos a qualquer decisão ou sentença estrangeira que 

verse sobre a matéria. Mesmo nesse caso, não é possível a prolação de uma medida que 

vise obstar o desenvolvimento da ação estrangeira. Apenas essa decisão não será 

reconhecível ou homologável para o ordenamento jurídico brasileiro. 

A questão das medidas antiprocesso surgiu no Brasil por via transversa. Foi o 

crescimento da utilização da arbitragem que levou ao aparecimento de casos em que 

juízes prolataram medidas para obstar o andamento de determinada arbitragem 

(rigorosamente, de um processo que tramita perante outra jurisdição). No Brasil apenas se 

utilizou até hoje de medidas antiarbitragem. 

O surgimento deu-se por via transversa, pois em nenhum dos casos pediu-se uma 

anti-suit injunction, medida desconhecida em nosso direito. Pediu-se uma ordem para 

parar ou obstar o prosseguimento de uma arbitragem, supostamente, com início ou 

                                                        
469  Vide: POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Direito Processual Internacional e o Contencioso 

Internacional Privado. Curitiba: Juruá, 2013, p. 88-90. 
470 “No STF, quando detinha competência para homologar sentença estrangeira, o entendimento variava. 

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal acolhia a homologação da sentença estrangeira mesmo que 

existente processo em curso na jurisdição nacional; mas, anteriormente, imperava o entendimento contrário, 

segundo o qual a pendência de processo em curso no Brasil obstava a homologação da sentença 

estrangeira.” ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de. ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de 

Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ, 2012, p. 173-174. 
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condução indevida, através de diferentes medidas processuais, como ações cautelares, 

antecipações dos efeitos da tutela em ações anulatórias de convenção de arbitragem, 

conflitos de competência e mandados de segurança. Os argumentos jurídicos foram 

construídos de acordo e para a concessão dessas medidas processuais, não guardando 

pertinência com os requisitos típicos dos países de common law. Outro tipo de 

argumentação, outras razões, mas o mesmo objetivo. Procurou-se utilizar ou criar uma 

espécie de anti-suit injunction à brasileira.  

No que diz respeito ao uso de medidas antiarbitragem, entendemos que não é  

compatível com o direito brasileiro a utilização desse tipo de medidas. É que a Lei de 

Arbitragem e a Convenção de Nova Iorque estabeleceram no Brasil um modelo de 

competência-competência com efeito negativo mitigado. O árbitro tem, no direito 

brasileiro, uma predileção temporal para decidir sobre sua própria competência sempre 

que surgir um processo arbitral antes de um processo judicial. O controle dessa decisão 

do árbitro deve ser sempre feito após o término do processo arbitral e respeitando a regra 

do favor arbitralis.  

É possível que o juiz julgue diretamente a questão se for proposta uma ação que 

supostamente tente ignorar a convenção de arbitragem, sendo arguida existência de 

convenção de arbitragem.  

Nessa hipótese, caso seja o primeiro a conhecer da matéria, o juiz deverá decidir 

de logo a questão. Reconhecida a existência de convenção de arbitragem, deve o processo 

judicial ser extinto sem resolução de mérito. Além disso, o juiz apenas poderá exercer um 

controle prima facie da competência do árbitro. A regra deve ser sempre a preservação do 

processo arbitral e do conteúdo da convenção de arbitragem. 

Entretanto, se a questão da competência do árbitro já estiver sendo discutida 

judicialmente, não é possível o início de processo arbitral até que o Poder Judiciário 

decida definitivamente a matéria. Ou seja, se for proposta uma ação que supostamente 

tente ignorar uma convenção de arbitragem e o réu oponha exceção de arbitragem, não é 

possível que o réu inicie processo arbitral até o julgamento definitivo da exceção. Nesse 

caso, a prioridade para julgamento e decisão da questão é necessariamente do Poder 

Judiciário. Evidentemente que se nesta hipótese uma das partes iniciar um processo 

arbitral que possa violar o adequado exercício da jurisdição estatal será possível a 

concessão das medidas adequadas para impedir o prosseguimento da arbitragem, 

inclusive a aplicação de multa e, conforme o caso, a remessa de cópia dos autos ao 

Ministério Público para a investigação do crime de desobediência. 
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Por força do disposto no artigo 8º da Lei de Arbitragem, não é possível o uso de 

medidas judiciais com o objetivo específico de obstar o início ou prosseguimento de um 

processo arbitral, ressalvada a hipótese anterior. Não é admissível, também, uma ação 

direta com o objetivo exclusivo de anular uma convenção de arbitragem471.  

Trata-se de uma questão processual de alocação de competências. A utilização de 

medida antiarbitragem não se adequa ao sistema jurídico brasileiro, pois a repartição 

legalmente estabelecida de competência para controlar a competência do árbitro não o 

permite. 

 

4.6.1. Concessão de medidas antiarbitragem. 

 

 O uso de medidas antiprocesso certamente não é parte do direito ou da tradição 

brasileira. Nunca se conheceu desse tipo de medidas no Brasil, nem para obstar o 

desenvolvimento de ações judiciais estrangeiras, nem tão pouco, para obstar o andamento 

de uma arbitragem. 

 Tradicionalmente, os conflitos internos sempre foram resolvidos por meio de 

controles dentro da estrutura do próprio Poder Judiciário (mas não com a emissão de uma 

ordem de um juiz para obstar o andamento de uma outra ação judicial). No contencioso 

internacional, também sempre se seguiu a doutrina de simplesmente negar efeitos para a 

sentença estrangeira, caso uma demanda idêntica já tivesse sido julgada no Brasil. 

 Entretanto, impropriamente, no contexto da arbitragem, os tribunais brasileiros já 

concederam medidas com efeito análogo às anti-suit injunctions dos países de common 

law. Essas decisões não foram tomadas propriamente a partir de uma previsão do direito 

positivo brasileiro (simplesmente inexiste qualquer menção expressa sobre a utilização 

dessas medidas), mas por via transversa utilizou-se o poder geral de cautela e o poder 

inibitório do juiz para conceder medidas desse tipo. 

 O desenvolvimento e crescimento da arbitragem a partir de 1996 criou uma série 

de situações de atrito entre as jurisdições estatal e arbitral e o caminho tentado por 

algumas partes foi o de utilizar de expedientes processuais para impedir o curso de 

arbitragens.  

                                                        
471  Nesse mesmo sentido, vide: ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas 

antiarbitragem no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009, passim. 
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 O caso da Companhia Paranaense de Energia-COPEL v. UEG ARAUCÁRIA 

LTDA.472 é um importante exemplo de concessão de medida antiarbitragem liminarmente 

no direito brasileiro473. 

 A COPEL celebrou com a UEG um contrato para a construção de uma central 

energética no Paraná, que incluía uma cláusula compromissória CCI. Alegando vícios na 

execução do contrato, a COPEL deixou de pagar valores devidos pela execução do 

contrato.  

 A UEG iniciou um processo arbitral na CCI, conforme estabelecido no contrato. 

Logo em seguida, a COPEL propôs uma ação declaratória de nulidade de cláusula 

compromissória arbitral, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, distribuída para 

a 3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Nessa ação, a COPEL alegou a incompetência 

dos árbitros em virtude da inarbitrabilidade das demandas que envolvam entidades 

estatais, além da falta de autorização legal específica para ela, COPEL, se submeter à 

arbitragem. Foi concedida a medida antecipatória determinando a suspensão da 

arbitragem em curso. A UEG, então, interpôs agravo de instrumento. Nesse agravo, foi 

liminarmente mantida a decisão do 1º Grau. Sobreveio sentença, confirmando a 

antecipação da tutela concedida e declarando nula a clausula compromissória arbitral. 

 A UEG apelou contra essa sentença e apresentou uma medida cautelar para 

suspender os efeitos da sentença concedida (concessão de efeito suspensivo). Na cautelar, 

o relator concedeu liminar para suspender a decisão judicial que havia determinado a 

paralização da arbitragem, permitindo a continuidade do processo arbitral. O fundamento 

para essa decisão foi de que a regra da competência-competência atribuiria ao árbitro o 

poder de decidir a questão e que o controle judicial só poderia ocorrer na fase de 

execução. A decisão foi confirmada pelos demais desembargadores da Terceira Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Paraná474.  

 A COPEL, então, impetrou mandado de segurança contra a decisão da Terceira 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, alegando ser a decisão teratogênica e que 

feriria o princípio da legalidade. O presidente de Tribunal de Justiça do Paraná concedeu 

                                                        
472 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Agravos nºs 142683-1 e 145895-3. Relator: Des. Ruy Fernando 

Oliveira. j. 30 mar. 2004. 
473  Seguimos a descrição do caso feita por SCHWIND, Rafael Wallbach. As anti-sui injunctions nas 

arbitragens que envolvem a Administração Pública. In: PEREIRA, Cesar Augusto; TALAMINI, Eduardo. 

(Coords.) Arbitragem e Poder Público. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 220-222. 
474 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Medida Cautelar nº 0160213-7. Relator: Des. Ruy Fernando de 

Oliveira.  
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liminar no writ, conforme solicitado pela COPEL, determinando, novamente, a suspensão 

da arbitragem.  

O Ministério Público opinou pelo não cabimento do mandado de segurança, pela 

ausência de teratogenia na decisão atacada. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Paraná teve o mesmo entendimento e rejeitou o mandado de segurança por ausência de 

teratogenia e por não ser possível utilizar o writ como sucedâneo de recurso. O caso foi 

extinto antes do julgamento final dos recursos em virtude de transação da UEG com a 

COPEL sobre o mérito da questão. 

 É interessante notar que o tribunal arbitral, que tinha sede em Paris e que aplicava 

direito estrangeiro, considerando cláusula de eleição do direito francês constante do 

contrato, decidiu continuar com a arbitragem, já que a lex loci arbitrii aplicável requer 

que o árbitro decida sobre sua própria competência e essa decisão só pode ser revista após 

a prolação da sentença arbitral 475 . Ou seja, considerando ser uma arbitragem 

internacional, o tribunal arbitral decidiu continuar com o seu funcionamento, 

independentemente da medida antiprocesso concedida.  

 O Tribunal de Justiça do Paraná julgou, também, o caso COPEL v. Energética Rio 

Pedrinho e Brascan Energética. Nesse caso, a COPEL celebrou com a Energética Rio 

Pedrinho e a Brascan Energética um contrato de compra e venda de energia elétrica, 

contendo cláusula compromissória arbitral. Surgiu uma desavença entre as partes e foram 

iniciados dois processos arbitrais.  

 Pendente o julgamento da arbitragem, foi proposta uma ação popular (ação 

popular nº 868/2004) questionando a validade dos contratos de compra e venda de 

energia elétrica. Essa ação popular teve no polo passivo as três partes do contrato, 

COPEL, Energética Rio Pedrinho e Brascan Energética. 

 Na arbitragem, iniciou-se a discussão de se deveriam ser suspensos os processos 

arbitrais em decorrência da propositura da ação popular. O tribunal arbitral decidiu 

continuar com o processo, pois a simples propositura de ação popular não teria o efeito de 

suspender o processo arbitral. 

 O juiz estatal, entretanto, determinou liminarmente a suspensão dos processos 

arbitrais, sob o argumento de que o julgamento desses dependeria do julgamento prévio 

da ação popular. Foi interposto agravo de instrumento. O relator do agravo concedeu 

antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento das 

                                                        
475 CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL. Caso nº 12656/KGA/CCO. 
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arbitragens. Foi interposto agravo interno, que confirmou a impossibilidade de suspensão 

da arbitragem. 

 Um outro caso de medida antiarbitragem foi Comercializadora Brasileira de 

Energia Emergencial (CBEE) v. Petrus Power Brasil LTDA., pelo Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região476. Foi iniciada uma arbitragem entre a CBEE e a Petrus, produtor 

independente de energia elétrica. Foi alegado na arbitragem que a matéria envolveria 

direitos indisponíveis, sendo inarbitrável o caso. Os árbitros entenderam que a matéria 

específica em discussão (compra e venda de energia elétrica) era suscetível de julgamento 

arbitral. Os árbitros, portanto, declararam-se competentes para julgar o caso. 

A CBEE, inconformada com a decisão dos árbitros, propôs, então, uma medida 

cautelar com pedido de liminar pleiteando que a Justiça Federal determinasse a extinção 

do processo arbitral, sob o fundamento central de que a arbitragem estaria cuidando de 

matéria relativa a direitos indisponíveis (inarbitrabilidade objetiva).  

Para demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida 

cautelar, a CBEE invocou como fumus boni iuris que a matéria diria respeito a direito 

administrativo e o interesse público na comercialização de energia elétrica e como 

periculum in mora que o prazo para a apresentação de defesa na arbitragem estaria 

fluindo, o que lhe geraria gastos desnecessários com consultoria jurídica e técnica, além 

de insegurança jurídica, pois ela seria forçada a participar de um processo arbitral cujo 

resultado seria inválido477. 

A liminar foi indeferida no 1º grau, a CBEE interpôs agravo de instrumento. 

O agravo de instrumento foi provido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 

nos termos do voto condutor do Des. Castro Aguiar: 

Com efeito, havendo controvérsia sobre a disponibilidade do 

direito em questão, caberia, sim, ao Tribunal Arbitral remeter as 

partes ao Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbitral, 

consoante dispõe expressamente o art. 25 da Lei nº 9.307/96. Se, 

contudo, o Tribunal Arbitral decide a questão da disponibilidade 

do direito, usurpa competência alheia, uma vez que não lhe 

caberia, sob qualquer hipótese, decidir se a questão envolve ou 

não direito indisponível, devendo apenas suspender o 

procedimento e remeter as partes ao Poder Judiciário, competente 

para a decisão. 

                                                        
476 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Agravo de Instrumento nº 2003.02.01.008906-5/RJ. 

Relator: Des. Antonio Cruz Netto. j. 14 set. 2005. 
477 SCHWIND, Rafael Wallbach. As anti-sui injunctions nas arbitragens que envolvem a Administração 

Pública. In: PEREIRA, Cesar Augusto; TALAMINI, Eduardo. (Coords.) Arbitragem e Poder Público. 

São Paulo: Saraiva, 2010, p. 208. 



192 

  

 Esses precedentes demonstram a utilização de uma espécie de anti-suit injunction 

à brasileira. Embora a tradição brasileira desconheça esse instituto e os fundamentos para 

decidir utilizados sejam evidentemente bastante distintos dos que seriam apresentados 

num país de common law, foi efetivamente utilizado um meio atípico para se obter um 

resultado equivalente ao de uma anti-suit injunction. 

A decisão do caso Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE) 

v. Petrus Power Brasil LTDA. foi criticada duramente por alguns autores por confundir o 

dever de enviar para decisão judicial uma questão prejudicial sobre direito indisponível 

com o poder que tem o árbitro de decidir sobre a arbitrabilidade do conflito e sobre se 

existe uma questão prejudicial478.  

A lei determina que, caso surja uma questão prejudicial sobre direito indisponível, 

os árbitros deverão suspender o processo arbitral e encaminhar as partes ao Judiciário 

para que seja decidida primeiramente a questão prejudicial. Será juntada aos autos do 

processo arbitral a sentença ou acórdão transitado em julgado que decidiu a matéria 

prejudicial e terá prosseguimento a arbitragem (artigo 25 da Lei de Arbitragem). 

 Entretanto, a Lei de Arbitragem em momento algum subtraiu ao árbitro o poder 

de decidir se a matéria que lhe é submetida é arbitrável ou não. A lei apenas determinou 

que se o árbitro verificar uma questão prejudicial que não pode julgar as partes deverão 

ser enviadas ao Judiciário primeiramente, que deverá restringir-se a examinar apenas a 

questão prejudicial, decidindo-a. Por isso, não é cabível medida cautelar judicial para 

interromper a arbitragem.  

O controle sobre a arbitrabilidade do conflito, dentro do conceito brasileiro de 

competência-competência, deve ser feito observada a predileção temporal do árbitro. Não 

é possível uma medida judicial para interromper uma arbitragem em curso. Cabe apenas 

ao árbitro, na pendência da arbitragem, decidir se a matéria é arbitrável e se há a 

necessidade de suspensão do processo arbitral. É o árbitro quem decide sobre a 

necessidade de aplicação do artigo 25 da Lei de Arbitragem. Cabe aos árbitros determinar 

a suspensão do processo arbitral e remeter as partes ao Poder Judiciário para que seja 

                                                        
478 SCHWIND, Rafael Wallbach. As anti-sui injunctions nas arbitragens que envolvem a Administração 

Pública. In: PEREIRA, Cesar Augusto; TALAMINI, Eduardo. (Coords.) Arbitragem e Poder Público. 

São Paulo: Saraiva, 2010, p. 209. 
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julgada a questão prejudicial através de uma ação principal479. Não é o Poder Judiciário 

quem determina a suspensão da arbitragem, essa é uma prerrogativa do árbitro. 

Caso o entendimento do Tribunal Regional da 2ª Região fosse efetivamente 

seguido como leading case, bastaria a simples alegação de ser o caso inarbitrável ou de 

que a matéria cuidaria de direitos indisponíveis para ser possível suspender uma 

arbitragem. Não é este, contudo, o sistema brasileiro de controle da competência do 

árbitro. 

Existem, dessa forma, diversos precedentes em que o Poder Judiciário brasileiro 

concedeu medidas antiarbitragem. Na prática, a maior parte dos casos foi revertida pelos 

tribunais e essa concessão parece decorrer de um certo desconhecimento dos juízes em 

relação aos institutos do Direito da Arbitragem, considerando a novidade da matéria. 

 

4.6.2. É admissível conflito de competência entre árbitro e juiz? Pode o Superior 

Tribunal de Justiça julgar tais conflitos? 

 

 Há diversos precedentes sobre decisões conflitantes entre magistrados e árbitros 

sobre a competência destes. Já se tratou, no item 6.4.1., dos expedientes que foram 

tentados na jurisprudência brasileira como medidas antiarbitragem. Em alguns casos de 

decisões conflitantes sobre a competência do árbitro, a questão foi levada ao Superior 

Tribunal de Justiça através do incidente de Conflito de Competência.  

 Como visto, o conflito de competência é o mecanismo processual apto a decidir o 

julgador competente quando dois ou mais juízos se declararem competentes para julgar 

determinado caso (conflito positivo), quando dois ou mais juízos se consideram 

incompetentes para julgar um caso (conflito negativo) ou quando há controvérsia sobre a 

reunião ou separação de processos. O conflito de competência pode ser suscitado por 

qualquer das partes, por qualquer um dos magistrados envolvidos ou pelo Ministério 

Público. O Ministério Público deverá ser ouvido em todos os casos de conflito de 

competência. 

 O conflito de competência deve ser suscitado ao presidente do tribunal por ofício 

do magistrado ou por petição apresentada pela parte ou pelo Ministério Público. O ofício 

ou petição deverá ser instruído com os documentos necessários à prova e compreensão do 

conflito. 

                                                        
479 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 363-364. 
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 O relator do conflito de competência deve mandar ouvir os juízes em conflito, 

recebendo informações destes. O relator pode, de ofício, ou a requerimento de qualquer 

das partes, determinar o sobrestamento do processo, na hipótese de conflito positivo, ou 

determinar um juiz para resolver em caráter provisório e até o julgamento final do 

conflito as medidas urgentes.  

 Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-

se, também, sobre a validade dos atos praticados pelo juízo incompetente. Após o 

julgamento, os autos do processos em que se processou o conflito serão remetidos ao juiz 

competente. 

 Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre 

quaisquer tribunais, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 

vinculados a tribunais diversos, ressalvadas as hipóteses nas quais o conflito seja entre 

tribunais superiores entre si ou com outros tribunais ou do Superior Tribunal de Justiça e 

outro tribunal, quando a competência é do Supremo Tribunal Federal. 

 Não há na legislação brasileira nenhuma menção expressa ao julgamento de 

conflito de competência entre juiz e árbitro. É reconhecida a possibilidade do árbitro 

decidir sobre a sua própria competência (art. 8 da Lei de Arbitragem), mas nada se diz 

sobre o tratamento de decisões conflitantes entre o juiz e o árbitro sobre esse tema. Não 

há qualquer previsão legal sobre o cabimento de conflito de competência entre um juiz e 

um árbitro ou mesmo entre dois árbitros. Não há, também, qualquer norma na 

Constituição Federal que atribua ao Superior Tribunal de Justiça a competência e 

prerrogativa de julgar um conflito de competência entre um juiz e um árbitro. 

 O surgimento de decisões conflitantes entre o juiz e o árbitro pode, todavia, 

ocorrer de várias maneiras, por exemplo: é proposta uma ação judicial, o réu alega 

preliminar de exceção de arbitragem, que vem a ser rejeitada. Em paralelo, é proposto 

processo arbitral sobre idêntica matéria e os árbitros se declaram competentes para julgar 

o feito. Qual decisão deve prevalecer? 

 Embora existam precedentes reconhecendo o efeito negativo da competência-

competência e a predileção da decisão do árbitro no caso, o Superior Tribunal de Justiça 

tem diversos precedentes conhecendo de conflitos de competência entre árbitros e juízes. 

A posição do STJ nesses casos foi, em suma, a seguinte: 

É possível conhecer de conflito positivo de competência entre 

juízo estadual cível e tribunal de conciliação e arbitragem. Isso 

porque se a própria lei não admite que as atividades de 

julgamento do órgão estatal e da Corte Arbitral se desenvolvam 
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concomitantemente, não há porque retirar da parte o único 

remédio jurídico processual de que ela dispõe para evitar que isso 

aconteça480. 

 

O STJ parece ter decidido ter a atribuição de julgar conflito de competência entre 

juízes e árbitros a partir de uma posição pragmática: se o STJ não decidisse sobre a 

questão os jurisdicionados ficariam sujeitos a decisões conflitantes. Daí ter sido 

construída uma interpretação extensiva das disposições constantes do art. 105, I, d,  da 

Constituição Federal, para que abarque também os tribunais arbitrais. 

 Essa foi a posição do Min. Aldir Passarinho, em decisão monocrática, na qual 

consignou que a Constituição não restringiu que os tribunais indicados no texto 

constitucional deveriam ser parte integrante do Poder Judiciário e que o escopo da Lei de 

Arbitragem restaria esvaziado se as partes não pudessem se valer do conflito de 

competência481. 

 Não se pode deixar de observar que essa posição equipara juiz e árbitro e que o 

árbitro passa a ser tratado como se parte do Poder Judiciário fosse. 

Em um caso recente (CEB S.A. v. S E LTDA.)482, no qual o juízo da 2ª Vara de 

Direito Empresarial do Rio de Janeiro/RJ e um tribunal arbitral constituído de acordo 

com as regras do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá ambos declararam-se competentes para decidir sobre um pedido cautelar de 

arrolamento de bens, o STJ processou e julgou conflito de competência. 

A discussão de fundo versava sobre acidente ocorrido durante a construção de 

pequena central hidrelétrica em Rondônia. A Central Hidrelétrica deveria ser construída 

por consórcio liderado pela S E LTDA..  

A CEB S.A. propôs diversas medidas cautelares pré-arbitrais, sob a alegação de 

que as empresas que compunham o consórcio estariam procurando se furtar de sua 

obrigação de reparar danos que teriam causado através de uma série de operações 

societárias. 

Entre tais medidas cautelares, foi proposta uma de arrolamento de bens, 

distribuída à 2ª Vara de Direito Empresarial do Rio de Janeiro/RJ. Em tal ação, foi 

                                                        
480 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº CC 122439 / RJ, Relator Min. 

Massami Uyeda. j. 11 nov. 2013.  
481 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  Conflito de Competência nº CC 106.121 - AL (2009/0120473-

8). Relator: Min. Aldir Passarinho Jr. J. 29 jun. 2009. 
482 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de competência nº CC 111.230 / DF (2010/0058736-6). 

Relator: Min.Nancy Andrighi. j. 08 Mai. 2013. 
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deferida medida liminar para determinar o arrolamento de bens. A própria CEB instaurou 

o processo arbitral perante a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 

A S E LTDA pediu que o juiz reconsiderasse a liminar deferida, por dois motivos: 

primeiro, porque a competência para decidir acerca de tais questões seria do juízo arbitral 

instalado. Segundo, ainda que assim não fosse, a competência para a execução das 

medidas cautelares seria a do juízo de São Paulo, contratualmente eleito pelas partes. Tal 

pedido foi indeferido pelo juízo fluminense. 

Diante de tal decisão do juiz estatal, a S E LTDA. informou a situação ao juízo 

arbitral, que, através de ordem procedimental, declarou-se competente para conhecer e 

decidir sobre a matéria, mesmo em caráter liminar, e determinou a suspensão da decisão 

judicial. Informado de tal fato, o juízo estatal alegou que sua decisão não poderia ser 

revista pelo Tribunal arbitral e reafirmou ser competente para julgar o caso. 

Foi, então, suscitado o conflito de competência. No caso CEB S.A. v. S E LTDA., 

o STJ decidiu que, como a arbitragem é uma atividade jurisdicional, a competência e o 

processo arbitral poderiam colidir com a competência dos juízes estatais, em tais 

hipóteses o Superior Tribunal de Justiça poderia ser provocado para decidir sobre quem 

seria competente para decidir determinada matéria. 

 A posição do STJ tem o mérito de pragmaticamente resolver as situações de 

conflito de competência entre juiz e árbitro, entretanto tal posição significa o não 

reconhecimento do efeito negativo do competência-competência.  

 Embora o STJ seja um dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário e não esteja 

diretamente envolvido nos conflitos de competência em que julga, ele é, em última 

medida, parte integrante do Poder Judiciário. Significa que o Poder Judiciário pode 

decidir sobre a competência do árbitro, na pendência de processo arbitral. Não seria o 

árbitro, portanto, que teria a última palavra para decidir sobre o caso, enquanto pendente 

o processo arbitral. 

 O Superior Tribunal de Justiça, no precedente CEB S.A. v. S E LTDA., não 

determinou a extinção do processo judicial, por ter o árbitro se declarado competente, 

mas por ter o próprio STJ assim decidido. Aceitar o efeito negativo da competência-

competência significaria que o Poder Judiciário acataria a decisão do árbitro e só poderia 

rever a competência desse em ação anulatória de sentença arbitral ou em impugnação ao 

cumprimento de sentença, sempre após o término do processo arbitral. Havendo uma 

arbitragem em curso, o árbitro é que deve conduzir o processo, inclusive decidir sobre as 

medidas cautelares ou antecipatórias. 



197 

 O STJ parece rejeitar o conceito de que a decisão sobre um conflito de 

competência entre duas entidades possa ser decido por uma delas e apenas posteriormente 

revisada pela outra, como estabelecido no efeito negativo da competência-competência. 

Na verdade, o conceito de que o conflito entre juízes e árbitros deve ser decido pelo 

Superior Tribunal de Justiça vai de encontro ao que preconiza esse efeito, já que ao invés 

de automaticamente determinar a extinção (ou, ao menos, suspensão) do processo judicial 

quando pendente processo arbitral, surge a noção de que o conflito deveria ser decidido 

imediatamente por um órgão de cúpula do Poder Judiciário483. 

 Ao que tudo indica, tal posição do STJ vale tanto para casos de arbitragem 

doméstica quanto de arbitragem internacional que tenham sede no Brasil, já que a 

distinção legal recai sobre o fato da sentença ser nacional ou estrangeira. 

 No caso Rede Gusa Minerações LTDA e Outros v. Blue Reef Investments LLC484 

foi suscitado conflito entre o Tribunal Arbitral da Câmara FGV de Mediação e 

Arbitragem e o juízo da 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro-RJ. 

 A Blue Reef propôs um processo de execução de título extrajudicial contra a Rede 

Gusa e Outros, tendo como título um “Contrato de Renegociação de Dívidas e Outras 

Avenças”. Esse contrato continha uma cláusula compromissória arbitral, elegendo a 

Câmara FGV de Mediação e Arbitragem. Iniciada a execução, as partes celebraram um 

instrumento particular de transação que foi homologado judicialmente. Esse instrumento 

de transação estipulou a suspensão da execução até 3 de abril de 2011. Após esse prazo, a 

pedido do exequente, foi determinado o prosseguimento da execução (tendo sido 

determinada a aplicação do rito previsto no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 

1973).  

 Sobreveio agravo por parte dos executados e o Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro determinou o prosseguimento da execução pelo rito previsto para os títulos 

executivos extrajudiciais.  

 Foram, então, apresentados embargos à execução para discutir a validade do 

título. Paralelamente, iniciou-se uma arbitragem na Câmara FGV de Mediação e 

Arbitragem para discutir o mesmo tema. Os árbitros declararam ter jurisdição para decidir 

o caso. O suscitante Rede Gusa e outros alegaram que a matéria ventilada nos embargos à 

execução seria de competência exclusiva dos árbitros e que ao juiz caberia apenas 

                                                        
483 MILANI, Naíma Perrella. Brazilian Readings on Compétence-Compétence: Missing the Wood for 

the Trees? In: http://kluwerarbitrationblog.com/bl og/author /lea ndrotripodi/. Access: 08 Nov.2013. 
484 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº CC 122.439 – RJ. Rel. Min. 

Massami Uyeda. j. 11 nov. 2013.  
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processar o feito de execução, mas não os embargos à execução, processo tipicamente de 

conhecimento. 

 O caso dividiu os julgadores da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. O  

relator, Min. Massami Uyeda, colocou-se pela inadmissibilidade do conflito de 

competência, entre outros argumentos, pois “o Juízo arbitral não integra o Poder 

Judiciário, tampouco compõe o Poder Estatal, e, nessa medida, o presente conflito de 

competência, de acordo com as atribuições jurisdicionais originárias desta a. Corte 

definidas na Constituição Federal, não comporta conhecimento.” 

No mesmo sentido votou a Min. Isabel Gallotti, entendendo não poder ser o 

árbitro equiparado ao juiz para fins de conflito de competência, pois a competência do 

STJ para decidir esses conflitos decorre das normas constitucionais de atribuição de 

competência, o que não abrangeria o caso. 

Em sentido contrário foi o voto-vista da Min. Nancy Andrighi. A Ministra 

invocou, em seu voto, a natureza jurisdicional da arbitragem e consignou que “se a 

própria Lei não admite que as atividades de julgamento do órgão do Estado e da Corte 

Arbitral se desenvolvam concomitantemente, não há porque retirar da parte o único 

remédio jurídico processual de que ela dispõe para evitar que isso aconteça” (mesma 

linha de argumentação do caso CEB S.A. v. S E LTDA.). Por isso, seria cabível o 

conflito de competência. 

Esse caso, entretanto, acabou sendo extinto sem que fossem colhidos os votos de 

todos os ministros, pois foi informada ao STJ a prolação da sentença arbitral e da 

sentença nos embargos à execução, ambas rejeitando as alegações de invalidade do 

contrato. Por isso, foi extinto o conflito de competência com a aplicação da Súmula 59 da 

Jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “não há 

conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um 

dos juízos conflitantes.” O argumento utilizado foi de que não mais haveria utilidade no 

julgamento do incidente485. 

                                                        
485  PROCESSO CIVIL. ARBITRAGEM. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. 

PROLATAÇÃO DE DECISÃO DEFINITIVA. SÚMULA 59 DO STJ. 1. O pedido dos embargos à 

execução foi julgado improcedente em 6/2/2012, ao fundamento principal de que a transação celebrada 

entre as partes consubstancia reconhecimento da existência da dívida exequenda, devendo prosseguir a 

execução, o que foi confirmado pelo Tribunal estadual. 2. O Juízo arbitral, por seu turno, também proferiu 

sentença de improcedência do pedido em 7/12/2012, concluindo pela existência da dívida (decisão 

desentranhada dos autos em virtude de pedido de confidencialidade), sendo certo que tal decisão, consoante 

disposição do art. 31 da Lei n. 9.307/1996, reveste-se de definitividade, constituindo título executivo (art. 

475-N, IV, do CPC). 3. Dessarte, não mais se vislumbra a existência de conflito de competência entre os 

juízos suscitados quanto ao cerne dos embargos à execução, porquanto, nos termos da Súmula 59 desta 
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Embora o caso não tenha permitido a decisão definitiva sobre o cabimento do 

conflito de competência, em virtude da superveniência da sentença arbitral e da dos 

embargos à execução (ambas no mesmo sentido), o caso Rede Gusa Minerações LTDA e 

Outros v. Blue Reef Investments LLC demonstrou a falta de consenso existente entre os 

Ministros do STJ sobre o tratamento a ser dado à questão. Mais que isso, da leitura dos 

argumentos invocados na tese conflitante, fica claro que o fato de a arbitragem ser uma 

atividade jurisdicional ou não (na concepção de alguns dos ministros) seria um fator 

relevante para determinar o cabimento de conflito de competência no caso. Discordamos 

desse tipo de colocação. Em nossa opinião, a arbitragem é, sim, uma atividade 

tipicamente jurisdicional, mas essa discussão é irrelevante para definir se cabe ou não 

conflito de competência entre juiz e árbitro.  

É simplesmente irrelevante saber se arbitragem é jurisdição para definir o 

cabimento de conflito de competência. A questão deve ser analisada a partir do conceito 

jurídico que se constrói da regra da competência-competência. A prioridade para julgar o 

caso é do árbitro.  

 É interessante observar que o Superior Tribunal de Justiça tem precedente 

entendendo não poder julgar conflito de competência entre duas instituições arbitrais. Ou 

seja, o STJ poderia julgar conflito de competência entre juiz e árbitro, mas não entre dois 

árbitros (ou duas instituições arbitrais que entendam ter competência para administrar o 

processo). 

 No caso Fazendas Reunidas Caruá LTDA. e outros v. Pecuária UNIT Santa Clara 

LTDA.486  o STJ entendeu ser incabível conflito de competência entre duas câmaras 

arbitrais, devendo questão ser decidida através de ação ordinária a ser proposta perante a 

comarca competente da justiça comum. 

                                                                                                                                                                     
Corte: "Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos 

juízos conflitantes". 4. Conflito de competência prejudicado. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Conflito de Competência nº CC 122.439 – RJ. Rel. Min. Massami Uyeda. Rel. p/ Acórdão Min. Luiz 

Felipe Salomão. j. 11 nov. 2013. 
486  PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CÂMARAS DE 

ARBITRAGEM. COMPROMISSO ARBITRAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE A SER DIRIMIDO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. ART. 105, III, ALÍNEA "D", DA CF. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. 

Em se tratando da interpretação de cláusula de compromisso arbitral constante de contrato de compra e 

venda, o conflito de competência supostamente ocorrido entre câmaras de arbitragem deve ser dirimido no 

Juízo de primeiro grau, por envolver incidente que não se insere na competência do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme os pressupostos e alcance do art. 105, I, alínea "d", da Constituição Federal. 2. Conflito 

de competência não conhecido.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  Conflito de Competência nº  CC 

113.260 - SP (2010/0139887-0). Relator: Min. Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão: Min. João Otávio 

Noronha. j. 08 Set. 2010. 
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 Nesse caso, foram iniciados processos arbitrais administrados por duas 

instituições diferentes. Incialmente, a Pecuária UNIT Santa Clara LTDA. iniciou um 

processo perante a Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo-FIESP (instituição expressamente indicada na cláusula compromissória arbitral 

anteriormente firmada entre as partes), mas o processo foi temporariamente arquivado 

por falta de pagamento das custas arbitrais pelo autor; o processo voltou a correr 

normalmente quando as custas foram integralmente pagas.  

Nesse ínterim, a Fazendas Reunidas Caruá LTDA. iniciou um processo arbitral 

perante a Câmara Arbitral do Comércio, Indústria e Serviços de São Paulo – CACI/SP, 

com o argumento de que as partes poderiam propor o processo arbitral em uma 

instituição com custas de administração menores, sem com isso violar a convenção de 

arbitragem.  

Embora da leitura do caso, conforme teor disponibilizado no site do STJ, não 

fique claro, as demandas propostas por uma parte contra a outra seriam aparentemente 

prejudiciais entre si. 

Para resolver o impasse, a Pecuária UNIT Santa Clara LTDA. instaurou o conflito 

de competência perante o Superior tribunal de justiça. O STJ, então, entendeu que o caso 

não poderia ser decidido através de conflito de competência, mas se tratava de uma 

questão de interpretação de cláusula contratual e deveria ser decidido por ação ordinária a 

ser proposta na 1ª instância. 

A relatora originária desse conflito de competência, Min. Nancy Andrighi, votou 

pela sua admissibilidade, sob o argumento de que, como a arbitragem é uma atividade 

jurisdicional, seria possível recorrer ao STJ, já que os tribunais arbitrais atuam de modo 

coordenado com o Poder Judiciário.  

Entretanto, prevaleceu o entendimento pelo não conhecimento do conflito, nos 

termos do voto do relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha. O entendimento foi 

o de que a discussão recaia sobre o teor de uma cláusula contratual e deveria ser dirimida 

pelo juiz de direito competente para tanto. Um dos argumentos que fundamenta a decisão 

seria o de que há um crescente uso da arbitragem e que outros casos como esse poderiam 

surgir e todos seriam encaminhados ao STJ, o que aumentaria o número de casos perante 

o Tribunal. Um argumento, portanto, de clara “política judiciária” ou “jurisprudência 

defensiva”, no sentido de não conhecer do conflito para evitar que surjam outros casos 

iguais. 
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Da análise conjunta de precedentes como CEB S.A. v. S E LTDA e  Fazendas 

Reunidas Caruá LTDA. e outros v. Pecuária UNIT Santa Clara LTDA. é difícil 

reconciliar as posições do STJ. Sob o argumento dos árbitros exercerem jurisdição seria 

cabível  conflito de competência entre um juiz estatal e um árbitro. Entretanto, para evitar 

que muitos casos cheguem ao STJ, não seria cabível conflito de competência entre dois 

tribunais arbitrais com sede no Brasil. 

O STJ tem tido uma jurisprudência equivocada na matéria, embora tenha remetido 

os casos para a arbitragem. 

Parece-nos que o melhor caminho seria não aceitar o conflito de competência em 

quaisquer das hipóteses. Há um erro de percepção na identificação da natureza da 

arbitragem (em jurisdicional ou não) como mote para definir o cabimento de conflito de 

competência. A arbitragem não pertence a nenhum Poder Judiciário; ela goza de 

autonomia, é uma atividade privada. Ela compõe o quadro geral dos mecanismos de 

resolução de disputas e é, certamente, parte de um sistema de justiça civil em sua acepção 

ampla. Mas, ela não é uma atividade do Estado, ela é, apenas, reconhecida e apoiada 

pelo Estado. 

Para que se dê efetividade ao disposto no art. 8º da Lei de Arbitragem, é preciso 

reconhecer, em algum grau, o efeito negativo da competência-competência para admitir 

que deve prevalecer, em um primeiro momento, a decisão do árbitro sobre sua própria 

competência, só sendo possível revisão judicial dessa decisão em eventual ação 

anulatória da sentença arbitral ou em impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. 

Aceitar o conflito de competência significa dizer que o Poder Judiciário brasileiro 

é quem detém a palavra sobre a competência do árbitro ainda durante o curso do processo 

arbitral. Cria-se, na verdade, uma situação híbrida, com a judicialização prematura dessa 

questão e a mitigação dos poderes do árbitro. Na prática, significa dizer que a decisão do 

árbitro sobre sua própria competência não é vinculante, já que um juiz também poderá se 

declarar competente e quem decidirá a questão será o STJ, não se reconhecendo uma 

predileção temporal para a decisão arbitral. 

Entre os vetores da relação entre o Poder Judiciário e a arbitragem estão a 

intervenção mínima e a regra do controle posterior. Não se deve subtrair o controle 

judicial sobre essas questões, mas não se deve atrapalhar a marcha do processo arbitral. A 

regra da competência-competência veda que o Poder Judiciário (e não apenas o juiz de 1º 

grau) decida sobre a competência do árbitro em uma fase para-arbitral. Iniciado o 

processo arbitral, apenas o árbitro pode decidir sobre sua competência.  
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Por isso, compete ao juiz, nesse momento, apenas acatar a decisão do árbitro que 

se declara competente, caso o juiz não acate, é cabível recurso de agravo de instrumento 

para o tribunal a que esteja vinculado o juiz, e não conflito de competência. O caso é 

típico de error in judicando, o juiz deveria ter acatado a decisão do árbitro, e não o fez. 

A hipótese de conflito entre duas instituições arbitrais é diferente. Nessa hipótese, 

duas jurisdições privadas se declararam competentes para decidir o caso (aceitando que 

as instituições arbitrais podem decidir de maneira provisória sobre a competência para 

administrar os processos arbitrais que lhes são submetidos). A questão deve ser resolvida 

por ação ordinária, de cunho declaratório, mas com uma carga mandamental. Têm 

legitimidade ativa e passiva as partes, as instituições que administrem o procedimento e 

os árbitros envolvidos.  

As instituições têm legitimidade, pois, embora não sejam os árbitros, os seus 

diretores, presidentes e administradores de processos, conforme o caso, podem realizar 

um juízo de admissibilidade inicial do processo, podendo rejeitar casos nos quais seja 

evidente a inarbitrabilidade ou a não indicação da câmara arbitral por contrato (vide, por 

exemplo, o Regulamento da Câmara de Comércio Brasil-Canada ou da CCI). 

Tal ação, assim como a execução específica da cláusula compromissória arbitral 

vazia ou patológica (art. 7º da Lei de Arbitragem), é de competência de juiz de direito do 

1º grau. O caso é, efetivamente, de interpretação do conteúdo da convenção de 

arbitragem. 

O juiz deve, ao julgar o caso, declarar qual a instituição arbitral competente e 

determinar a extinção do outro processo arbitral, podendo, inclusive, cominar multa pelo 

descumprimento. 

Ana Clara Viola Ladeira entende que, nesse caso, como ainda não teria ocorrido a 

instalação da arbitragem, seria possível uma ação para interpretar a convenção de 

arbitragem, tendo o STJ acertado ao não admitir o conflito de competência. A autora, 

contudo, aponta que caso já tivessem sido instaladas as arbitragens (não sendo um 

conflito entre câmaras arbitrais, mas entre árbitros), não seria admissível qualquer ação 

judicial487.  

Entendemos que em qualquer hipótese seria cabível a ação judicial, pois trata-se 

de uma situação-limite: há duas arbitragens paralelas sobre o mesmo objeto, não sendo 

aplicável a regra da competência-competência. 

                                                        
487  LADEIRA, Ana Clara Viola. Conflito de Competência em Matéria de Arbitragem. In: Revista 

Brasileira de Arbitragem. São Paulo: CBAr & IOB, 2014, v. XI, n. 41, p.  
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 Como se vê, não é de se admitir conflito de competência pela falta de previsão 

legal para tanto e em atenção ao que estabelece o modelo brasileiro de competência-

competência. 

 

4.6.3. O reconhecimento de anti-suit injunctions estrangeiras no Brasil. 

 

 Não é possível, no Direito brasileiro, que o Poder Judiciário prolate medidas 

antiarbitragem. O caso deve ser resolvido pela regra da competência-competência. Em 

alguns casos, entretanto, o STJ foi chamado a homologar decisão estrangeira proferida 

em anti-suit injuction. A principal preocupação, nesse caso, é com a soberania nacional e 

com as consequências decorrentes da possibilidade de se reconhecer e homologar uma 

decisão estrangeira que force a parte a desistir de uma ação judicial intentada perante o 

Poder Judiciário brasileiro. 

 O caso Paramedics Eletromedicina Comercial LTDA (“Tecnimed”) v. GE 

Medical Systems Information Technologies Inc (“GEMS-IT), foi julgado pelo Segundo 

Circuito da Justiça Federal norte-americana. As partes celebraram um contrato pelo qual 

a Tecnimed obrigou-se a distribuir os produtos da GEMS-IT no Brasil. O contrato previa 

a aplicação de legislação de Nova Iorque e estabelecia que as disputas seriam resolvidas 

por arbitragem em Miami, Flórida, de acordo com as regras da Interamerican 

Commercial Arbitration Comission.  

 Surgiu uma disputa entre as partes e a GEMS-IT iniciou arbitragem, conforme 

contratualmente estabelecido. A Tecnimed, por sua vez, iniciou uma ação judicial em 

Porto Alegre. Na ação judicial, foram designadas como rés tanto a GEMS-IT quanto a 

GE Brasil (subsidiária local desta). Os réus alegaram exceção de arbitragem na ação 

judicial. A Tecnimed, por sua vez, requereu à Supreme Court do Estado de Nova Iorque a 

extinção da arbitragem. GEMS-IT pediu à Justiça Federal norte-americana uma ordem 

para obrigar a Tecnimed a tomar parte na arbitragem e a concessão de uma anti-suit 

injunction para obstar a Tecnimed de continuar com a ação judicial proposta em Porto 

Alegre.  

 A Corte do Segundo Circuito Federal norte-americano concedeu a medida para 

determinar que a Tecnimed não prosseguisse com a ação judicial movida no Brasil contra 

a GEMS-IT e a GE Brasil, considerando que essas duas empresas pertenciam ao mesmo 

grupo econômico e que a discussão derivava de um contrato contendo cláusula 
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compromissória arbitral. Para a concessão da medida, a justiça americana considerou que 

a ação movida no Brasil representava uma estratégia para indevidamente evitar a 

arbitragem e que o fundo da discussão tanto na ação judicial quanto na arbitragem eram 

semelhantes, não devendo prosseguir os processos paralelos488. 

 Procurando conferir efeitos jurídicos no Brasil à anti-suit injunction, a GEMS-IT 

pediu a homologação da sentença estrangeira que concedeu essa medida ao Superior 

Tribunal de Justiça. 

 No julgamento do caso GE Medical Systems Information Technology Inc. v. 

Paramedics Electromedicina Comercial Ltda.489, o Superior Tribunal de Justiça entendeu 

ser possível a homologação de sentença estrangeira, prolatada pela corte distrital de Nova 

Iorque (EUA), que determinou que uma das partes desistisse de ação judicial proposta no 

Brasil para discutir a validade da convenção de arbitragem, ressalvando não ser 

homologável a responsabilização criminal. 

 O Superior Tribunal de Justiça entendeu, em julgamento por maioria, que a anti-

suit injunction proferida pelo tribunal americano em defesa da competência dos árbitros 

não poderia ser reconhecida para obrigar a parte a desistir de ação em curso no Brasil 

exclusivamente no capitulo que impunha responsabilização criminal. A sentença 

estrangeira foi homologada apenas no comando para que a Tecnimed desistisse da ação 

judicial movida em Porto Alegre, mas não foi homologada na parte relativa à sanção 

criminal por desrespeito.  

 O caso é interessante, pois se trata de uma arbitragem com sede no estrangeiro e 

com aplicação, também, de direito estrangeiro. O Superior Tribunal de Justiça entendeu 

(embora não o consigne expressamente) que o Poder Judiciário americano seria 

competente para controlar o desenvolvimento da arbitragem e para emitir medidas de 

apoio ao desenvolvimento do processo arbitral, por ser a sede jurídica desta. 

 Como visto, as medidas antiprocesso nos países de tradição de common law 

causam como regra as sanções decorrentes do contempt of court, que incluem medidas 

cíveis e criminais. Não foi homologada a sanção criminal culminada pelo 

descumprimento da medida. O entendimento foi o de que o direito de ação é abstrato e 

pode ser livremente exercido no Brasil, homologar uma punição criminal pelo exercício 

                                                        
488  LAMM, Carolyn; HELLBECK, Eckhard; BRUBAKER, Joseph. Anti-suit injunctions in aid of 

international arbitration: the American approach. In: International Arbitration Law Review. Londres: 

Sweet & Maxwell, 2009, v. 12, n. 6, p. 118-119. 
489 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sentença Estrangeira Contestada SEC 854 - US (2005/0123803-

1). Relator: Min. Massami Uyeda. Relator p/ Acórdão: Min. Sidnei Beneti. j. 16 out. 2013. 
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de tal direito feriria a ordem pública nacional e soberania. Assim, do teor do julgamento 

extrai-se que o regime das anti-suit injunctions conforme proferidas nos países de 

common law choca-se parcialmente com o ordenamento brasileiro, já que as sanções 

criminais decorrentes do contempt of court não podem ser aqui reconhecidas. 

O voto-vista do Min. Sidnei Beneti consignou, ainda, invocando a regra da 

competência-competência, que, com a instauração do processo arbitral, caberia aos 

árbitros decidir sobre a sua própria competência, não sendo possível a judicialização 

prematura dessa questão no Poder Judiciário brasileiro.  

 Foi vitoriosa a posição liderada pelo Min. Luiz Fux e pelo Min. Sidinei Beneti, 

que entenderam pela possibilidade de homologação da sentença judicial americana, 

exceto o capítulo de responsabilização criminal. 

 O Min. Massami  Uyeda votou pela não homologação da sentença, sob o seguinte 

argumento: 

Deve-se perquirir, portanto, se a homologação da decisão estrangeira, 

com comando diametralmente oposto ao daquele exarado em decisão 

judicial de Tribunal pátrio, confronta a soberania nacional. A resposta 

para esta última indagação é desenganadamente positiva. A 

homologação de sentença estrangeira, nessa circunstância, afronta, sim, 

a soberania nacional. Isso porque a decisão judicial, qualquer que seja a 

fase processual em que ela tenha sido prolatada, emana do poder 

jurisdicional do Estado, como reflexo da soberania por ele exercida. 

Veja-se, assim, que a questão nestes termos posta,  prescinde, inclusive, 

de se analisar se a decisão exarada pela Justiça Brasileira transitou ou 

não em julgado. 

 

 Para o Ministro Massami Uyeda, homologar uma sentença estrangeira que 

determina que a parte extinga uma ação no Brasil feriria a soberania nacional. O ministro 

consignou, ainda, que o fato de a ação judicial brasileira ainda não ter transitado em 

julgado não seria relevante para  homologabilidade da sentença estrangeira, pois pensar 

que esse ponto seria relevante incentivaria táticas dilatórias das partes que interporiam 

todas as medidas apenas para adiar o transito em julgado da decisão nacional objetivando 

conseguir primeiramente a homologação da sentença estrangeira. 

 O ministro João Otávio de Noronha votou pela homologação apenas da parte que 

determinou o uso de arbitragem, mas votou pela não homologação da determinação de 

extinção da ação judicial no Brasil. Para o Ministro, contrariaria o ordenamento jurídico 

brasileiro homologar uma ordem prolatada pelo Poder Judiciário de outro país 

determinando que a parte desista de uma ação que propôs no Brasil. O Ministro invocou 

o art. 5º XXXV da Constituição Federal e estabeleceu que, no Brasil, esse tipo de 
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situação deveria ser decidida pelo próprio juiz que recebeu a ação, conforme preconizado 

pelo artigo 267, VII, do Código de Processo Civil de 1973, não sendo cabível a 

determinação por juízo estrangeiro. 

 Embora as divergências surgidas no julgamento da questão, a posição vitoriosa no 

Superior Tribunal de Justiça foi a de que não há ofensa à ordem pública e à soberania 

nacional no reconhecimento e homologação de sentença estrangeira, que proferindo uma 

medida de apoio à arbitragem, determina a extinção de um processo judicial iniciado no 

Brasil. Deve-se ressaltar que no caso, tanto a sede jurídica da arbitragem, definidora da 

lex arbitrii, quanto a lei material aplicável ao caso eram estrangeiras. 

 De certa maneira essa decisão segue a mesma linha do que foi decidido na França 

em relação a uma anti-suit injunction americana que impedia uma parte de iniciar ou 

continuar uma ação judicial perante a jurisdição francesa em desrespeito à uma cláusula 

de eleição de foro. A Cour de Cassation entendeu que não haveria contrariedade entre a 

ordem pública internacional e o reconhecimento da medida antiprocesso estrangeira, pois 

o objetivo desta seria apenas sancionar a violação de uma obrigação contratual 

preexistente490.  

 Assim, existem precedentes em países de civil law homologando e reconhecendo 

efeitos a medidas antiprocesso estrangeiras para obstar o desenvolvimento de ações 

judiciais na jurisdição de reconhecimento, entendendo-se pela não violação da ordem 

pública. 

 

4.7. A importância de fundamentação judicial adequada no tratamento das medidas 

antiarbitragem e a construção do Direito da Arbitragem   

 

 A operação arbiter e os esforços feitos no Brasil para a aprovação da Lei de 

Arbitragem e para a ratificação da Convenção de Nova Iorque tiveram por objetivo 

alinhar o país com a tendência mundial de respeito à arbitragem e de liberalização das 

trocas comerciais. Indiscutivelmente, o Brasil hoje tem uma legislação arbitral de 

excelente qualidade. O Poder Judiciário brasileiro tem tomado decisões adequadas em 

matéria arbitral e, de maneira geral, tem respeitado a competência do árbitro e a 

independência do processo arbitral. 

                                                        
490 DEBOURG, Claire. Les contrarieties de decisions dans l’arbitrage international. Paris: LGDJ, 2012, 

p. 494. 
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Pesquisa realizada pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem-CBAr em parceria com 

a Fundação Getúlio Vargas-FGV indica que os tribunais brasileiros têm reconhecido a 

possibilidade de o árbitro decidir sobre a sua própria competência, embora tenham sido 

identificados alguns julgamentos dissonantes491. 

 Entretanto, da leitura e do estudo dos precedentes nacionais indicados ao longo 

desta dissertação observou-se um desvio de perspectiva nas discussões judiciais que 

tratam da arbitragem, particularmente do controle da competência do árbitro. Poucas 

decisões enfrentam adequadamente as questões a partir dos institutos próprios do Direito 

da Arbitragem. Chega-se à decisão certa pelo caminho errado. Essa mesma constatação 

foi, aliás, feita por Rafael Francisco Alves em trabalho publicado no ano de 2009492.   

Ocorre que precedentes recentes, particularmente os que cuidaram de conflito de 

competência entre árbitro e juiz, focaram na questão da jurisdicionalidade da arbitragem 

e na existência ou não de norma de competência constitucional que permita o Superior 

Tribunal de Justiça decidir esse tipo de questão. 

 Em casos como Fazendas Reunidas Caruá LTDA. e outros v. Pecuária UNIT 

Santa Clara LTDA. a discussão tomou um cunho evidentemente funcionalista ou de 

jurisprudência defensiva, tendo sido rejeitado o conflito de competência, pois o admitir 

teria um potencial impacto negativo enquanto política judiciária. Veja-se trecho do voto 

do Min. João Otávio de Noronha, relator para acórdão do caso e que conduziu a posição 

vitoriosa contra o voto da Min. Nancy Andrighi (que foi no sentido de ser conhecido o 

conflito de competência): 

 

Embora seja até prudente processarmos o conflito, ouvirmos o 

Ministério Público Federal, sou pelo não conhecimento do 

conflito. Isso, todavia, não nos impede de processá-lo; apenas 

gostaria de chamar a atenção para a política judiciaria. São 

milharas de câmaras, o número tem crescido. Lembro que aqui 

estamos diante de arbitragem de grandes contendas, mas existem 

também as arbitragens de causas pequenas e médias, que tem sido 

muito questionadas hoje nos chamados tribunais de arbitragem. 

Tudo isso viria para cá.  

  

                                                        
491 Disponível em: <http://cbar.org.br/PDF/Validade_Eficacia_e_Existencia_da_Conv encao_Arbitral.pdf>. 

Acesso em 10 jul. 2014. 
492ALVES, Rafael Francisco. A inadimissbilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 238-242. 
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 Ou seja, entre os fundamento para não se admitir o conflito estava uma questão de 

conveniência judiciária, para evitar que novos casos chegassem ao Superior Tribunal de 

Justiça. 

 Nesse mesmo caso, a jurisdicionalidade da arbitragem foi utilizada como 

fundamento do voto-vencido da Min. Nancy Andrighi para o processamento do conflito 

de competência. A jurisdicionalidade ou não da arbitragem, aliás, é uma discussão 

recorrente no Superior Tribunal de Justiça na analise da admissibilidade do conflito de 

competência entre juiz e árbitro. Entretanto, esse tipo de discussão representa um erro de 

perspectiva e é, em nossa opinião, completamente irrelevante para a decisão desse tipo de 

caso.  

A arbitragem representa exercício de jurisdição e as regras atributivas de 

competência estabeleceram que o árbitro decidirá primeiro sobre a sua própria 

competência e o juiz só poderá fazê-lo posteriormente, ressalvada as hipóteses já 

indicadas de um controle prima facie. 

 O relevante, para o julgamento desse tipo de caso é que a lei estabeleceu e 

atribuiu competência para o controle da arbitragem ser exercido pelo juiz e pelo árbitro 

em momentos distintos.  

 Substancialmente, é possível entender que o Poder Judiciário brasileiro tem tido 

uma postura adequada em relação à arbitragem, mas pelos fundamentos errados. Parece 

haver um desconhecimento dos institutos próprios do Direito da Arbitragem. 

 A fundamentação adequada das decisões que envolvem arbitragens ou a aplicação 

do Direito da Arbitragem é fundamental para aferir a efetiva qualidade e segurança 

jurídica da utilização de arbitragem em um determinado país.  

A crítica que fazemos é discursiva. A controlabilidade e a aferição de qualidade 

de qualquer decisão judicial se dão pela análise dos argumentos, o desfecho é justificado 

justamente pelos argumentos construídos. A fundamentação é legitimadora da decisão 

judicial. A construção do sentido e conteúdo jurídico dos institutos próprios da 

arbitragem no Brasil requer um tratamento adequado pelo Poder Judiciário. É preciso 

fundamentar adequadamente as decisões judiciais sobre o tema. 

Do ponto de vista legitimador, a construção semântica dos institutos do Direito da 

Arbitragem não tem sido adequadamente feita pelos tribunais brasileiros. Parece que a 

discussão recai sempre pela via transversa, invocando-se a constitucionalidade da lei de 

arbitragem ou o fato da arbitragem ser jurisdicional. 
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 Nesse sentido, um conflito de competência que determina o árbitro como 

competente é ruim. O ideal, legalmente prescrito (aliás), seria que, existindo convenção 

de arbitragem, o juiz extinguisse o processo ou que o caso fosse solucionado pelas vias 

recursais ordinárias.  

Considerando que o Brasil, a partir do Novo Código de Processo Civil, caminha 

para um sistema de valorização dos precedentes e que o sentido vinculante do precedente 

não está no dispositivo, mas nas fundamentação, na ratio decidendi e nos argumentos que 

levaram à conclusão obtida, é curial o desenvolvimento de fundamentações adequadas 

também no tratamento judicial dado à arbitragem. 

 Isso tudo requer um amadurecimento do Direito da Arbitragem no país, o esforço 

é doutrinário, mas, também, de formação adequada dos operadores jurídicos. O 

amadurecimento do Direito da Arbitragem no Brasil passa e passará necessariamente pela 

construção de um discurso judicial apropriado do tema, com o reconhecimento dos 

institutos próprios da arbitragem.  

 Conforme discutido no item 4.6.2., não basta o Superior Tribunal de Justiça 

conhecer de conflito de competência e declarar o árbitro competente; é preciso 

reconhecer que o Poder Judiciário não pode julgar essa matéria até o término do processo 

arbitral, pois assim estabelece a legislação brasileira de arbitragem. Construir uma 

jurisprudência de admissão de conflito de competência, embora pragmaticamente tenha 

resolvido diversas questões em favor da arbitragem, é institucionalizar que o Superior 

Tribunal de Justiça poderá (por ser admissível o conflito) decidir em sentido contrário. 

Isso significa institucionalizar a possibilidade de utilização de medidas antiarbitragem no 

Brasil. 
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5. ANTI-SUIT INJUNCTIONS CONFERIDAS PELOS ÁRBITROS E OUTRAS 

MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA 

 

5.1. A atuação do árbitro no controle da sua própria competência e a condução 

adequada do processo arbitral 

 O presente trabalho cuidou, até agora, das medidas judiciais utilizadas para o 

controle da competência do árbitro. Entretanto, os árbitros, dentro do seu poder-dever de 

condução do processo arbitral e como decorrência lógica do poder-dever que têm de 

controlar sua própria competência, dispõem de meios para garantir o respeito às suas 

próprias decisões. Isso inclui, também, as decisões sobre o estabelecimento e fixação de 

sua competência. 

 O fato de o árbitro necessitar, para a prática de atos coercitivos, da cooperação do 

juiz estatal não significa necessariamente que ele não disponha de poderes para conduzir 

o processo arbitral adequadamente e para fixar a sua competência. 

 Deve-se advertir que, em uma arbitragem puramente doméstica, as decisões 

estatais (ainda que indevidas) sobre a competência dos árbitros prevalecerão sempre 

sobre as decisões arbitrais. Ou seja, a parte terá que se valer dos mecanismos internos de 

impugnação contra as decisões judicias (recursos e defesas heterotópicas, conforme o 

caso) para reformar uma decisão judicial que inadequadamente controle a competência do 

árbitro.  

 Na arbitragem internacional, a depender da corrente e filosofia arbitral que se 

adote e do direito aplicável ao processo arbitral (lex arbitrii), pode-se chegar a uma 

decisão substancialmente diferente. Como o dever do árbitro é prolatar uma decisão 

exequível, ele não estaria limitado pela decisão do país da sede, caso seja possível 

executar a sentença arbitral em outros países. Por isso, deve haver uma preocupação das 

partes em conhecer a formação e ideologia dos árbitros no momento de formação do 

tribunal arbitral. 

 Em alguns casos, em arbitragens internacionais, os árbitros têm utilizado de 

medidas antiprocesso para obstar as partes de iniciarem ou continuarem processos 

judiciais ou arbitrais paralelos em desrespeito à convenção de arbitragem. Nesse caso, 

não se recorreria a um Poder Judiciário para a obtenção da medida, mas o próprio árbitro 

concederia tal provimento. O árbitro poderia, para os que aceitam esse tipo de medida, 

inclusive, cominar multa pelo descumprimento dessa ordem processual. Evidentemente, a 

execução dessa multa depende do reconhecimento da medida pelo Poder Judiciário que 
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venha a ser chamado para apoiar a execução. Trata-se de uma questão polêmica, mas que 

vem sendo defendida por parte da doutrina. 

 Além disso, tem se admitido que os árbitros concedam na sentença arbitral perdas 

e danos adicionais pelo descumprimento da convenção de arbitragem. A parte que violou 

a convenção e iniciou processo judicial pode ser condenada a reparar a outra pelos danos 

que esta sofreu493. Trata-se de uma hipótese de exercício abusivo do direito de ação 

(judicial) e de violação de uma obrigação contratual, que é reparável civilmente. 

 Na verdade, o árbitro possui o poder de conduzir o processo arbitral e de adotar as 

medidas aptas à proteção da convenção de arbitragem e de sua própria competência494. O 

efeito positivo da convenção de arbitragem e da competência-competência, quando 

entendidos em conjunto, permitem que o árbitro tome as medidas necessárias para a boa 

condução do processo arbitral e isso pode significar o enfrentamento de táticas dilatórias 

e a propositura de ações judiciais com o objetivo de violar, por qualquer razão, a 

convenção de arbitragem.  

É inerente ao poder de polícia processual que detém o árbitro que ele possa adotar 

medidas tendentes à preservação de sua própria competência. Além disso, o árbitro desde 

quando assume o encargo de julgar o caso, tem o dever de prolatar uma decisão útil e 

exequível para as partes.  

 Daí deter o árbitro também o poder de atuar para proteger a convenção de 

arbitragem e sua própria competência. A questão é estabelecer os limites desse poder. Em 

certas situações, para alguns, isso pode implicar, inclusive, a prolação de anti-suit 

injunctions. Há diversos precedentes arbitrais nos quais os árbitros reconheceram o seu 

poder de adotar medidas de preservação de sua própria competência495. 

 O árbitro pode, do ponto de vista teórico, proteger a sua competência de duas 

maneiras: a) determinando a execução específica da cláusula compromissória, 

                                                        
493 “...commencing court proceedings that are incompatible with the arbitration agreement amounts to a 

breach of the agreement, and therefore triggers the plaintiff’s liability to compensate the other party for the 

costs it incurred in the proceedings...” SCHERER, Matthias. Damages as a sanction for commencing 

court proceedings in breach of an arbitration agreement. In: 

<http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/02/21/damages-as-a-sanction-for-commencing-court-

proceedings-in-breach-of-an-arbitration-agreement/>. Acesso em: 19 abr. 2014. 
494 “Such power is deeply rooted in well recognized principles of international arbitration law, namely the 

arbitrators' jurisdiction to sanction all breaches of the arbitration agreement and the arbitrators' power to 

take any appropriate measures either to avoid the aggravation of the dispute or to ensure the effectiveness 

of their future award.” GAILLARD, Emmanuel.  Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators. In: VAN DEN 

BERG, Albert J.. International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series. Haia: Kluwer 

Law International, 2007, v. 13, p. 236. 
495 CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL. Caso CCI n. 5946. CÂMARA DE COMÉRCIO 

INTERNACIONAL. Caso CCI n. 8887. 
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concedendo uma medida inibitória ou de remoção do ilícito; b) determinando que aquele 

que violou a convenção de arbitragem repare a outra parte pelos prejuízos incorridos, 

numa tutela reparatória que pode, inclusive, ter um conteúdo pedagógico496.  

 Esse poder do árbitro existe por dois motivos. Em primeiro lugar, pela regra da 

competência-competência, a possibilidade de decidir sobre a sua competência e jurisdição 

é acompanhada de poderes para proteger a sua competência e para garantir a boa 

condução do processo arbitral. Em segundo lugar, uma vez determinada sua competência, 

o árbitro pode decidir e julgar (caso exista requerimento da parte interessada) sobre 

violações e ilícitos relativos à convenção de arbitragem. 

 A definição da competência do árbitro é um dos pontos mais salientes de atrito ou 

de desgaste entre as jurisdições pública e privada. O fato de existir uma habilitação 

paralela para o julgamento de controvérsias e uma (ao menos alegada) erosão da 

supremacia absoluta do Poder Judiciário em relação à arbitragem internacional criam uma 

disputa pela afirmação das jurisdições que pode trazer ou ocasionar uma grande 

dificuldade prática para as partes e usuários da arbitragem. 

 A questão é que o árbitro pode decidir sobre a sua própria competência, 

entretanto, definir de qual maneira ele pode se afirmar no seu múnus, que inclui o dever 

de conduzir o processo arbitral e prolatar uma sentença vinculante e exequível, é 

substancialmente mais complexo. Se hoje não se discute mais que o árbitro pode decidir 

ser competente para julgar determinado caso, ainda existe grande resistência e polêmica 

no que diz respeito aos instrumentos (se existentes) disponíveis para resguardar essa 

competência.  

 

5.2. Medidas antiprocesso proferidas pelos árbitros 

  

Os árbitros podem decidir sobre a sua própria competência (efeito positivo da 

competência-competência). Além disso, os árbitros dispõem de poderes para 

adequadamente conduzir o processo arbitral. A questão de se os árbitros poderiam 

prolatar ordens para que as partes não iniciem ou desistam de um processo judicial 

alegadamente violador de uma convenção de arbitragem é um tema polêmico e que 

envolve uma análise de cunho contratual e de limites de atuação jurisdicional. 

                                                        
496 GAILLARD, Emmanuel. Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators. In: VAN DEN BERG, Albert J.. 

International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series. Haia: Kluwer Law 

International, 2007, v. 13, p. 238.  
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As diversas “correntes” ou “filosofias” sobre a arbitragem internacional 

influenciam diretamente na resposta a ser dada à questão. Os autores que defendem uma 

arbitragem internacional desconectada ou mesmo a existência de uma ordem jurídica 

arbitral tendem a ter uma postura de permitir que o árbitro afirme positivamente a sua 

jurisdição sobre as partes, inclusive prolatando anti-suit injunctions.  

Neste ponto, a distinção entre arbitragem interna e arbitragem internacional ganha 

particular relevância. Na arbitragem interna, independente da concepção teórica que se 

pretenda adotar, a primazia sempre estará com o Poder Judiciário, não sendo possível que 

o árbitro determine que uma parte desista de uma ação judicial. Na arbitragem 

internacional, contudo, dependendo da concepção teórica dos árbitros envolvidos e da lex 

arbitrii aplicável ao caso, alguns árbitros entenderiam possuir poderes para a adoção 

desse tipo de medida. 

A questão não é, entretanto, alvo apenas de discussões doutrinarias ou teóricas. 

Há diversos precedentes arbitrais e judiciais que envolvem diretamente essa discussão. 

Por exemplo, o julgamento do caso Aggeliki Charis Companhia Maritima v. Pagnan (The 

Angelic Grace) pelo Poder Judiciário inglês tem o dictum de que o árbitro tem poderes 

para conferir medidas adequadas para proteger o exercício de sua jurisdição, inclusive 

injunções, com base na Seção 48 (5) do Arbitration Act, já que os árbitros têm os mesmos 

poderes que o Poder Judiciário para determinar que as partes não iniciem ou se 

abstenham de fazer alguma coisa. Trata-se de uma visão tomada a partir de uma 

concepção de common law. 

  Sabrina Ribas Bolfer, a partir da perspectiva do Direito brasileiro, entende que o 

árbitro poderia prolatar uma medida antiprocesso para proteger a sua competência, pois 

isso estaria dentro de seu poder de deferir medidas de cunho cautelar que objetivem 

proteger o resultado útil do processo arbitral. Entretanto, em um primeiro momento, essas 

medidas teriam o caráter mais de recomendação do quê de ato imperativo, pois os árbitros 

não poderiam executar diretamente a medida, pela falta de poder coercitivo dos 

árbitros497. A solução seria, na sentença arbitral, condenar a parte que desrespeitou a 

convenção de arbitragem por perdas e danos ou contar com o auxílio do Poder Judiciário 

da sede para que a medida produzisse efeitos práticos498. 

                                                        
497  BOLFER, Sabrina Ribas. Arbitragem comercial internacional & anti-suit injunctions. Curitiba: 

Juruá, 2007, p. 43. 
498  BOLFER, Sabrina Ribas. Arbitragem comercial internacional & anti-suit injunctions. Curitiba: 

Juruá, 2007, p. 52-54. 
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 Realmente, o árbitro pode - e deve - recomendar as partes sobre a sua postura e 

sobre a condução do processo arbitral, exortando-as a se comportarem de maneira 

cooperativa e de modo a não criar embaraços ou dificuldades para o prosseguimento da 

arbitragem. A questão é saber se juridicamente os árbitros podem prolatar uma ordem ou 

determinação vinculante que impeça uma das partes de propor uma medida judicial. O 

ponto central nessa análise é a inafastabilidade do Judiciário e a impossibilidade do 

árbitro de interferir na jurisdição pública. 

  A questão, realmente, é polêmica. Gaillard em um texto publicado no ano de 

2004 colocou a questão no sentido de que os árbitros poderiam expedir recomendações às 

partes, dentro de sua atribuição de condução do processo arbitral, para que estas não 

gravassem o litígio. Tal poder incluiria, também, a possibilidade de adoção das medidas 

provisórias necessárias. O autor, entretanto, prossegue para afirmar que essas decisões 

não teriam imediatamente os mesmos efeitos que as decisões prolatadas pelo Judiciário, 

que possuem incontestavelmente poder de império, mas poderiam ter um efeito prático 

não desprezível para a boa condução do processo. Nada impediria o árbitro de adotar as 

medidas necessárias para evitar o agravamento do litígio, mas, prossegue o autor, caso a 

parte adote uma postura de ruptura com o processo arbitral essas medidas teriam um 

efeito limitado499. 

 Na Conferência da CCI de Montreal em 2006, Emmanuel Gaillard apresentou 

uma posição mais firme no sentido de defender o poder dos árbitros de emitir medidas 

anitprocesso. O autor, nesse momento, defendeu que os princípios da arbitragem 

internacional permitem que o árbitro prolate medidas antiprocesso para resguardar o 

adequado andamento da arbitragem internacional. Esses princípios seriam o poder de 

sancionar condutas violadoras da convenção de arbitragem e o poder geral de cautela para 

                                                        
499  “Compétents pour connaître de leur compétence, les arbitres peuvent eux-mêmes adresser des 

recommandations aux parties, notamment celle de s'abstenir d'aggraver le différend, voire prendre à leur 

égard les mesures provisoires qui leur paraissent s'imposer. Ces mesures n'auront certes pas l'autorité qui 

s'attache à des décisions immédiatement exécutoires de juridictions étatiques dont l'imperium n'est pas 

contestable, mais elle peuvent avoir une incidence non négligeable sur l'issue du litige. Rien n'empêche, 

selon nous, aux arbitres de recommander aux parties d'éviter d'aggraver le différend en sollicitant diverses 

mesures destinées à perturber le déroulement de l'arbitrage. Il est vrai que si une partie a choisi d'adopter 

une stratégie de rupture, la mesure n'aura vraisemblablement qu'un effet limité.”   GAILLARD, Emmanuel. 

Il est interdit d'interdire: réflexions sur l'utilisation des anti-suit injunctions dans l'arbitrage commercial 

international. In: Revue de l’Arbitrage. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 2004, v. 2004. n. 1, p.56. 
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impedir o agravamento da disputa entre as partes e resguardar a eficácia final da sentença 

arbitral500. 

 Entretanto, o próprio Gaillard, reconheceu que não é unânime o entendimento de 

que os árbitros teriam poderes para prolatar medidas antiprocesso. As críticas a esse 

poder do árbitro se assentam em três principais argumentos: a) seria impossível que os 

árbitros prolatassem injunções que interferissem na competência de tribunais estatais; b) 

essas medidas impediram, em alguma medida, que os juízes decidissem sobre a sua 

própria competência; c) o tribunal arbitral seria um juiz em causa própria quando 

adotasse esse tipo de medida501. Para Gaillard, esses argumentos seriam não convincentes 

e o árbitro teria poder para prolatar essas medidas. 

Pierre Karrer tem posição oposta a de Gaillard e entende que os árbitros não 

podem emanar medidas que interfiram em outro processo ou ação, seja judicial ou 

arbitral. O argumento de que as injunções são proferidas contra as partes e não contra 

outro juiz ou tribunal seria um verdadeiro sofisma, pois o efeito prático é de uma 

intervenção indevida em uma outra ação502. 

Paul D. Friedland e Kate Brown enumeram diversas razões pelas quais os árbitros 

devem se abster (ou, ao menos, serem extremamente cautelosos) de proferir anti-suit 

injunctions. Primeiramente, os árbitros não devem intervir no exercício da jurisdição 

estatal. A utilização dessas medidas pode acabar viciando a própria sentença arbitral, já 

que é possível que a adoção dessa medida fira a ordem publica do local de execução e o 

processo arbitral não seja reconhecido como legitimamente válido. Em segundo lugar, a 

concessão de uma anti-suit injunction pelos árbitros pode levar a outra parte a procurar 

uma anti-anti-suit injunction, ocasionando o surgimento de decisões conflitantes e 

processos paralelos, o que causa a demora no processo arbitral e o aumento dos custos 

associados ao litígio. Por fim, os árbitros devem considerar o risco da anti-suit injunction 

arbitral impedir a parte de exercer um direito legítimo perante o Poder Judiciário503. 

                                                        
500 GAILLARD, Emmanuel.  Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators. In: VAN DEN BERG, Albert J.. 

International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series. Haia: Kluwer Law 

International, 2007, v. 13, p. 236. 
501 GAILLARD, Emmanuel.  Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators. In: VAN DEN BERG, Albert J.. 

International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series. Haia: Kluwer Law 

International, 2007, v. 13, p. 239-244. 
502 KARRER, Pierre A.. Interim Measures Issued by Arbitral Tribunals and the Courts: Less Theory, 

Please. In: VAN DEN BERG, Albert Jan. (ed.) International Arbitration and National Courts: The 

Never Ending Story, ICCA Congress Series, v. 10. Haia: Kluwer Law International, 2001, p. 105. 
503 FRIEDLAND, Paul D.; BROWN, Kate. A Claim for Monetary Relief for Breach of Agreement to 

Arbitrate as a Supplement or Substitute to an Anti-Suit Injunction. In: VAN DEN BERG, Albert J.. 
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Laurent Lévy, embora observe que os árbitros não podem emitir medidas 

diretamente contra outros árbitros ou contra juízes estatais, entende que, em certos casos, 

seria possível a emissão de uma anti-suit injunction se a parte estiver ilegitimamente 

tentando impedir o desenvolvimento do processo arbitral504. 

Claire Debourg entende que os árbitros possuem poderes para prolatar medidas 

antiprocesso, na linha do que é defendido pro Gaillard, pois os árbitros dispõem de 

poderes para evitar o agravamento do conflito e para conduzir adequadamente o processo 

arbitral, assim como para evitar o surgimento de decisões contraditórias. Embora 

reconheça esse poder, a autora entende que nem sempre é recomendável que os árbitros o 

façam.505 

No contexto da arbitragem internacional relativa a Estados Membros da União 

Europeia, Sylvain Bollée defende que não é possível reconhecer uma anti-suit injunction 

proferida pelos árbitros. Isso decorreria do Regime de Bruxelas e da jurisprudência fixada 

pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, particularmente a partir do precedente West 

Tankers. Um Estado Membro que reconhecesse uma medida antiprocesso proferida por 

um árbitro iria diretamente de encontro ao que preconiza o Direito Comunitário. Não 

importa se o prolator da ordem originariamente foi o árbitro ou o juiz estatal, não seria 

possível que um Estado Membro reconhecesse ou desse efeito a uma ordem que afeta a 

competência do Poder Judiciário de outro Estado Membro506. 

Na prática, há casos em que árbitros, conduzindo casos conforme as regras da 

CCI, emitiram medidas antiprocesso, visando impedir o prosseguimento de ações 

judiciais violadoras da convenção de arbitragem507. O Poder Judiciário da Suíça tem 

adotado uma posição liberalizante de reconhecer tal poder aos árbitros508. O problema 

prático, contudo, depende não apenas do regulamento da instituição arbitral, mas da lex 

                                                                                                                                                                     
International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series. Haia: Kluwer Law 

International, 2007, p. 267-268. 
504 LÉVY, Laurent. Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators. In: IAI International Arbitration Series. 

Huntington: Jurispublishing, 2005, n. 2, p. 127-129. 
505 DEBOURG, Claire.  Les contrariétés de décisions dans l’arbitrage international. Paris: LGDJ, 

2012, p. 502-503 
506 BOLLÉE, Sylvain.  L'arbitre peut-il octroyer des dommages-intérêts pour violation de la convention 

d'arbitrage ?, note sous England and Wales High Court of Justice (Comm. Court), 4 avril 2012. In: Revue 

de l’Arbitrage. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 2012, v. 2012, p. 839. 
507 Para o comentário e descrição de vários exemplos, particularmente de arbitragens com sede na Suiça, 

vide: SCHERER, Matthias; JAHNEL, Werner. Anti-suits and Anti-arbitration injunctions in International 

Arbitration. In: International Arbitration Law Review. Londres: Sweet & Maxwell, 2009, v. 4, p. 70-72 
508 SCHERER, Matthias. Court proceedings in violation of an arbitration agreement: Arbitral Jurisdiction to 

issue anti-suit injunction and award damages for breach of the arbitration agreement. In: International 

Arbitration Law Review. Londres: Sweet & Maxwell, 2011, v. 14, n. 2, p. 44. 
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arbitrii aplicável ao caso. É fundamental para a concessão da medida que a lex arbitrii 

confira tais poderes aos árbitros. Pragmaticamente, contudo, a eficácia de tais medidas 

em arbitragens internacionais dependerá da possibilidade de reconhecimento dessas em 

países nos quais a parte alvo da medida disponha de bens. Para os que entendem que os 

árbitros dispõem de tais poderes, a decisão do árbitro seria plenamente exequível, sendo 

aplicável a Convenção de Nova Iorque ao caso509. É que, sem capacidade de coerção, a 

medida poderá vir a ser ignorada pela parte. 

Não é possível dar uma resposta de se o árbitro pode ou não conceder uma medida 

antiprocesso sem analisar o direito positivo aplicável para essa questão (lex arbitrii). 

Evidentemente, adotando-se a premissa de que há uma ordem jurídica arbitral autônoma 

(corrente neoprivatista), é possível defender essa concepção.  

Contudo, no contexto internacional, além do direito positivo aplicável (análise 

normativa-semântica), é preciso verificar a recogniscibilidade da medida pelos Poderes 

Judiciários (Estados) que sejam chamados a dialogar com a arbitragem (analise 

pragmática) 

Em uma arbitragem internacional, é preciso analisar as normas aplicáveis a essa 

arbitragem e o reconhecimento (potencial) que uma decisão de anti-suit injunction 

emitida pelo árbitro encontraria em países nos quais as partes possuem bens passíveis de 

constrição patrimonial. A questão, então, de certo modo acaba passando de um plano 

semântico-normativo para um pragmático ou de efetividade. Isso é uma consequência 

direta da discussão relativa aos que defendem uma arbitragem desconectada ou a 

existência de uma ordem jurídica arbitral autônoma.  

Há quem defenda a adequação da utilização dessas medidas pelos árbitros no 

direito brasileiro. A autorização legal seria o próprio poder geral de cautela conferido ao 

árbitro e a possibilidade de concessão de medidas cautelares (art. 22 da Lei de 

Arbitragem)510.   

Não é possível, entretanto, no direito brasileiro e para arbitragens com sede no 

Brasil (lex arbitrii brasileira) que os árbitros emitam uma ordem para que as partes 

desistam ou não iniciem um processo judicial, seja esse processo movido no Brasil ou no 

                                                        
509 SCHERER, Matthias. Court proceedings in violation of an arbitration agreement: Arbitral Jurisdiction 

to issue anti-suit injunction and award damages for breach of the arbitration agreement. In: International 

Arbitration Law Review. Londres: Sweet & Maxwell, 2011, v. 14, n. 2, p. 45. 
510 SILVA, Larissa Clare Pochmann; COSTA, Sylvia Chaves Lima. O controle das anti-suit injunctions 

concedidas por juízes  em face de arbitragens no cenário da união europeia: o caso  c -185/07 do Tribunal 

De Justiça da Comunidade Europeia. In: Revista do Programa de Direito da União Européia. Rio de 

Janeiro: Edição FGV, 2012, n. 2, p. 16.  
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exterior. O direito brasileiro tradicionalmente não permite o controle de processos que 

tenham curso em outras jurisdições. Como visto, as regras que definem a competência 

internacional (jurisdição) dos tribunais brasileiros permitem o desenvolvimento de 

processos paralelos, não sendo possível obter uma anti-suit injunction contra um tribunal 

estrangeiro.  

De igual modo, o modelo brasileiro de competência-competência não permite que 

os juízes prolatem medidas antiarbitragem. O mesmo raciocínio vale para a arbitragem e 

para a atuação dos árbitros. Não podem os árbitros ordenar que as partes desistam de um 

processo que tem curso perante outra jurisdição. As partes devem, portanto, apresentar os 

seus argumentos perante o juiz competente e, conforme o caso, valerem-se dos recursos 

cabíveis, não sendo possível que recorram ao árbitro para que emita ordens que interfiram 

com outros processos. 

A solução para o direito brasileiro não é de simples emissão de ordens para que as 

partes desistam ou não iniciem um determinado processo. A sentença arbitral prolatada 

por árbitro que não detinha competência para tanto é nula (art. 32 da Lei de Arbitragem). 

Por outro lado, o Poder Judiciário deve abster-se de intervir em uma arbitragem em curso, 

respeitando a regra da competência-competência.  

Não consentânea com o Direito brasileiro uma ordem emanada por um árbitro, 

que conduza uma arbitragem com sede no Brasil, que determine que uma parte desista de 

um processo judicial. A regra é a de que não é possível controlar processos em curso 

perante outra jurisdição, o mesmo valendo para o árbitro. 

 

5.3. Responsabilidade civil por desrespeito à convenção de arbitragem 

 

 Se a utilização de provimentos expedidos pelos árbitros que impeçam o início ou 

continuidade de uma ação judicial (medidas antiprocesso) é problemática e considerada 

como irreconhecível ou inaceitável pela maioria dos ordenamentos jurídicos, a 

possibilidade de reparação civil por desrespeito da convenção de arbitragem aparece 

como uma opção que, a princípio, causa menos resistência.  

 Evidentemente, não se trata de uma forma de impedir o surgimento de processos 

paralelos, mas um mecanismo para sancionar condutas “de guerrilha” ou que, violando a 

convenção de arbitragem, interfiram no andamento do processo arbitral. Entretanto, o 

risco de vir a ser sancionada e responsabilizada civilmente a conduta de quem violar a 
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competência do árbitro recai sobre a parte e serve como meio de desestímulo ao  

desrespeito do convencionado. 

 Deve-se observar, contudo, que a possibilidade de responsabilização civil por 

desrespeito da convenção de arbitragem é um tema controverso e pouco abordado pela 

doutrina, embora existam escritos doutrinários recentes e alguns precedentes 

jurisprudenciais estrangeiros que entendam pela possibilidade desse tipo de 

condenação 511 . O objetivo deste item não é tratar abrangentemente do tema, o que 

exigiria um trabalho próprio, mas indicar essa possibilidade dentro da disputa por 

definição e afirmação da competência do árbitro. 

 Há dois argumentos centrais que justificam a possibilidade de responsabilização 

civil na hipótese de uma das partes indevidamente propor uma ação judicial sobre questão 

abrangida por convenção de arbitragem: o primeiro é o exercício abusivo do direito de 

ação, o segundo é a possibilidade de reparação dos danos causados pelo ilícito contratual 

constituído pelo desrespeito da convenção de arbitragem.  

 O direito de ação abstratamente considerado tem assento constitucional e significa 

que qualquer cidadão terá acesso ao Poder Judiciário. O conteúdo jurídico mínimo do que 

se convencionou chamar princípio da inafastabilidade requer a impossibilidade de não-

decisão do caso submetido (vedação ao non liquet) e possibilidade de qualquer cidadão 

ou entidade com capacidade processual abstratamente trazer qualquer demanda para a 

apreciação judicial. Em outras palavras, é assegurado o exercício de uma pretensão em 

abstrato de recorrer ao Judiciário.  

 Entretanto, o direito de ação (como qualquer direito, aliás) pode ser exercido 

abusivamente e do exercício abusivo desse direito podem surgir danos para a outra parte. 

Como observa Menezes Cordeiro, na modernidade defendeu-se a completa liberdade do 

cidadão de se dirigir aos tribunais do Estado, caso não tivesse razão a única consequência 

daí decorrente seria a condenação nas custas processuais. Contudo, observa o autor, essa 

visão tem sido superada 512 . A doutrina alemã sedimentou-se no sentido da 

reponsabilidade por abuso do direito de ação, culpa in agendo, ser uma hipótese de 

responsabilização aquiliana. A grande preocupação no tema é equilibrar os interesses 

                                                        
511 GABRIEL, Simon. Damages for breach of arbitration agreements. In: ARROYO, Manuel. Arbitration 

in Switzerland: a practitioner’s guide. Haia: Kluwer Law International, 2013, p. 1480. 
512  CORDEIRO, António de Menezes. Litigância de má-fé, abuso do direito de ação e culpa “in 

agendo”. Coimbra: Almedina, 2011, p. 169. 
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contrapostos e a tensão existente entre a proteção à integridade das pessoas e o direito de 

liberdade de atuação processual513. 

 O abuso do direito de ação representaria uma violação do dever de boa-fé e 

representaria um uso anormal ou incorreto do processo514, particularmente com o objetivo 

de causar danos a uma legítima expectativa ou mesmo direito da outra parte. 

 Propor judicialmente uma demanda abrangida por uma convenção de arbitragem 

pode representar o exercício abusivo do direito de ação não pelo conteúdo da demanda 

proposta, mas pelo modo como ela o foi. Os efeitos da convenção de arbitragem e sua 

força vinculante criam pretensão material ao uso do remédio jurídico processual arbitral. 

Não é possível recorrer ao Poder Judiciário, salvo quando inexistir competência do 

árbitro. Não é o conteúdo da demanda que será abusivo, mas o modo como foi 

apresentada a ação, judicialmente, e não arbitralmente. O recurso indevido ao Poder 

Judiciário por uma das partes quebra a expectativa legítima e o direito da outra parte de 

ver a disputa dirimida arbitralmente. 

Na Itália, há um interessante precedente judicial que entendeu pela possibilidade 

de responsabilização civil por violação da convenção de arbitragem. O Tribunal de 

Verona reconheceu o direito de quem foi indevidamente demandado em um processo 

judicial violador de convenção de arbitragem ser reparado pelos danos que sofreu. Foi 

aplicado no caso o artigo 96 do Código de Processo Civil italiano515 que estabelece que 

quem propuser uma ação ou apresentar uma defesa de má-fé ou com culpa grave poderá, 

a pedido da outra parte, ser condenado ao pagamento, além das custas processuais, de 

uma indenização à outra parte. Para a aplicação dessa previsão, é preciso que a ação 

judicial seja proposta de maneira negligente ou com intuito fraudulento. O objetivo de tal 

previsão é sancionar quem violar a cláusula geral do devido processo legal. 

                                                        
513 CORDEIRO, António de Menezes. Litigância de má-fé, abuso do direito de ação e culpa “in 

agendo”. Coimbra: Almedina, 2011, p. 174. 
514 BOVINO, Marcelo Lamonica. Abuso do Direito de ação: a ausência de interesse processual na tutela 

individual. Curitiba: Juruá, 2012, p. 69. 
515Art. 96. (Responsabilità aggravata) Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con 

mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al 

risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.   

Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o 

trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, 

su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che 

ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente 

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì 

condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente 

determinata. 
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O Tribunal de Verona entendeu que o autor propôs a ação judicial de má-fé 

sabendo que deveria se submeter à arbitragem. Nesse caso, o autor deveria ter 

concordado com a exceção de arbitragem apresentada pelo réu. O autor teria, portanto, 

abusado do seu direito de propor a ação judicial e teria agido com o objetivo claro de 

violar a convenção de arbitragem. 

Caccialanza e Villani apontam que este é o primeiro precedente conhecido na 

Itália em que a justiça reconheceu o direito de quem foi réu de uma ação judicial 

violadora de uma convenção de arbitragem de ser ressarcido pelos danos que sofreu. A 

ratio decidendi desse precedente residiria no interesse público de proteger o 

funcionamento adequado e eficiente do sistema de justiça civil516. 

 

5.3.1. A Convenção de Arbitragem como negócio jurídico de direto material e a 

pretensão ao uso da tutela processual arbitral  

 

 Existe uma antiga discussão sobre a natureza jurídica da convenção de 

arbitragem. Para alguns autores, ela teria natureza meramente processual, pois o seu 

objetivo essencial seria a formação de uma jurisdição. Para outros, ela teria uma natureza 

meramente contratual (de direito material). Mais recentemente, tem sido prevalente a 

visão de que a convenção de arbitragem teria uma natureza mista, processual e material. 

Essa discussão seria importante, em uma visão tradicional, para determinar as normas 

aplicáveis à convenção517. 

 A convenção de arbitragem é um negócio jurídico bilateral518. Não há dúvidas de 

que, sob esse viés, ela é um contrato. Entretanto, ela é um contrato que determina e 

estabelece uma opção por um meio de resolução de disputas e habilita o exercício de uma 

jurisdição privada. Ela é um negócio jurídico processual. 

                                                        
516  CACCIALANZA, Manuela; VILLANI, Alessandro. Damages for breach of the obligation to 

arbitrate: a step forward of national courts in favour of arbitration? In: 

<http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/05/27/damages-for-breach-of-the-obligation-to-arbitrate-a-

step-forward-of-national-courts-in-favour-of-arbitration/>. Acesso em: 18 set. 2014. 
517  Vide: GABRIEL, Simon. Damages for breach of arbitration agreements. In: ARROYO, Manuel. 

Arbitration in Switzerland: a practitioner’s guide. Haia: Kluwer Law International, 2013, p. 1472-1477. 
518 “O negócio jurídico é o tipo de fato jurídico que o princípio da autonomia da vontade deixou à escolha 

das pessoas. A pessoa manifesta ou declara a vontade, a lei incide sobre a manifestação ou a declaração ou 

as manifestações de vontade; o negócio jurídico está criado: a declaração ou declarações, a manifestação ou 

manifestações de vontade fazem-se jurídicas; entram no mundo jurídico; o mundo jurídico recebe-as, 

apropria-se delas.” MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 1, p. 

90-91.  
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 Ela é um negócio jurídico bilateral pois irradia eficácia bilateral; há a criação de 

deveres e obrigações recíprocos entre os contratantes (plano da eficácia). A 

bilateralidade, igualmente, diz respeito à composição subjetiva do suporte fático desse 

contrato, para o nascimento de negócio jurídico convenção de arbitragem e preciso a 

manifestação de vontades concordes, para que entre no plano da existência519.  

 Ela é um típico negócio jurídico processual bilateral. Ela é um negócio jurídico520. 

Seu suporte fático é preenchido pelo poder concedido aos sujeitos de escolher a categoria 

jurídica e de estabelecer o desenvolvimento de um processo, observados os limites 

fixados pelo ordenamento jurídico521.  

 A convenção de arbitragem é um negócio jurídico, um contrato bilateral522, mas 

possui o objetivo de determinar o modo de ser de um processo. É um contrato em sua 

origem; um contrato que determina e habilita o exercício de uma atividade 

jurisdicional 523 . O chamado efeito vinculante da convenção de arbitragem, 

particularmente o chamado efeito positivo da convenção de arbitragem, impõe que as 

partes devem se submeter à arbitragem que pactuaram. Como corolário da boa-fé na 

execução do contrato e do dever de cooperação que as partes possuem para com o 

processo arbitral, não é possível que as partes adotem uma postura de protelar, obstar ou 

de, injustificadamente, tentar dificultar a instalação ou a condução do processo arbitral. 

 Não importa, aliás, se o caso é de uma cláusula compromissória arbitral ou de um 

compromisso. Ambos são negócios jurídicos próprios e que não se confundem com o 

(outro) contrato a que se refiram ou com o conflito que abranjam. É essa constatação, 

aliás, que fundamenta a doutrina da autonomia ou da separabilidade da convenção de 

arbitragem. 

 Isso significa que as partes têm o dever de agir de boa-fé, facilitando e 

cooperando com o árbitro para o bom desenvolvimento do processo arbitral, em 

obediência à convenção de arbitragem. A conduta abusiva da parte antes ou durante o 

                                                        
519 Miranda, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 3, p. 209. 
520  Adota-se a classificação e teoria ponteana dos fatos jurídicos. Para uma exposição sistemática da 

classificação dos fatos jurídicos, vide: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da 

Eficácia - 1ª parte. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Rio 

de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 1, p. 74-116. 
521 DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. 2. 

ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 59-60. 
522 Sobre os negócios jurídicos bilaterais, vide: MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1954, t. 3, p. 209-215. 
523 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, t. 

XV, p. 174. 
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processo pode e deve ser sancionada pelo árbitro. O árbitro possui poder geral de cautela 

para resguardar - e que deve ser capaz de assegurar - a boa condução do processo arbitral.  

 O reconhecimento da convenção de arbitragem como negócio jurídico processual 

impõe que lhe sejam aplicáveis normas não apenas substanciais, mas, também, 

processuais. 524  O seu regramento jurídico é complexo, por se tratar de um negócio 

jurídico com eficácia eminentemente pré e paraprocessual. Além disso, os efeitos da 

convenção incidem tanto sobre o processo arbitral quanto sobre o Estado e o processo 

judicial (eficácia negativa). 

 Mesmo antes do processo arbitral, as partes estão contratualmente obrigadas a 

respeitar a convenção de arbitragem. As partes têm o dever de respeitar a convenção de 

arbitragem. O efeito negativo da convenção impõe que as partes utilizem-se da 

arbitragem para o julgamento de seu conflito. Como a convenção é um negócio jurídico 

de direito material, cada parte está obrigada perante a outra de se submeter à arbitragem. 

Surgindo um conflito abrangido pela convenção e havendo o desatendimento alegado de 

uma pretensão material, surge a pretensão à utilização do remédio jurídico processual, 

através da arbitragem. As partes renunciaram à estatalidade do processo judicial e 

deverão utilizar o processo arbitral. Os contratantes, portanto, dispõem de pretensão 

material ao uso do remédio jurídico processual arbitral. 

Se quando há o surgimento de uma pretensão material não atendida surge, no 

dizer de Pontes de Miranda525, uma pretensão de segundo grau à utilização do processo 

judicial (tutela jurídica estatal), não sendo possível o exercício da ação material 

diretamente pelo interessado (pela vedação da tutela privada); quando surge 

(alegadamente) uma pretensão ou conflito abrangido por uma convenção de arbitragem, 

surge de modo análogo a pretensão ao uso da tutela jurídica arbitral.  

A pretensão é titularizada pelo credor contra o obrigado. O credor pode exigir do 

devedor a satisfação de sua pretensão. Se A deve a B, B pode exigir que A adimpla a 

obrigação devida (exercício de pretensão material). Se A não adimple (resistência), surge 

para B a pretensão ao uso do remédio jurídico processual, representado pela ação 

processual (pretensão de 2º grau). Surge pretensão ao processo. Por outro lado, o 

                                                        
524  “Negar a esses negócios o caráter processual significaria reconhecer-lhes a natureza substancial e, 

automática e exclusivamente, estender-lhes todo o regime de direito material. Parece inegável, contudo, que 

o regime jurídico processual também deve ser aplicado a esses acordos...”DIDIER JR., Fredie; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. 2. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2013, p. 66. 
525 MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Campinas: Bookseller, 1998, v. 1, p. 124-125. 
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conteúdo e finalidade da pretensão à tutela jurídica  é justamente a satisfação da 

pretensão material526. 

O exercício dessa ação de direito material diretamente pelo próprio titular do 

direito é, salvo exceções muito específicas, vedado pelo direito brasileiro527. Somente ao 

Estado compete concretizar a prática de atos materiais voltados à satisfação do direito. Só 

que, para que se desenvolva a ação de direito material, o Estado precisa ser provocado, o 

que é feito pelo exercício da pretensão à tutela jurídica ou por meio da ação de direito 

processual. O contrato de arbitragem faz com que a ação processual deva ser exercida 

perante a jurisdição privada. 

Geralmente, quando é violada a pretensão, surge a ação material, que consiste no 

poder de impor um direito àquele que está obrigado ao seu cumprimento. A pretensão 

constitui o grau de exigibilidade do direito e a obrigação de submissão ao adimplemento. 

Já a ação material constitui o grau de impositividade do direito, surgindo, via de regra, 

apenas com a violação da pretensão528. 

Caso o direito titularizado seja potestativo e, portanto, não prestacional, o titular 

do direito poderá propor a ação para a realização do seu direito. No exercício do direito 

potestativo nada se exige do devedor. Há uma relação de poder-sujeição. O devedor 

apenas sofre as consequências jurídicas do exercício do direito. O direito de anular um 

contrato é potestativo. O direito realiza-se pela sentença que decreta a nulidade, não 

sendo necessária qualquer prestação do devedor. Há, contudo, pretensão ao uso do 

remédio jurídico processual para anular o negócio. 

Ao exercer a ação de direito processual, o sujeito provoca o Estado para que, 

exercendo a jurisdição – com a declaração do direito aplicável à espécie – possa, em 

seguida, realizar a prática de atos concretos que corporificarão a ação de direito material. 

Tal atividade é eminentemente estatal, mas, ao optarem pela arbitragem as partes 

renunciam à utilização da jurisdição estatal, nos limites permitidos pelo ordenamento 

jurídico. 

Conforme a Teoria Geral do Direito, não atendida a pretensão de direito material, 

surge a possibilidade de ela ser processualizada. Para isso, é necessário exercer outra 

                                                        
526 MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações. Campinas: Bookseller, 1998, v. 1, p. 245. 
527 Exemplos permitidos são o desforço imediato, a legítima defesa, o direito de retenção, etc. 
528 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Eficácia - 1ª parte. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 183.  
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pretensão, que é a pretensão à tutela jurídica529. Na arbitragem, essa pretensão de segundo 

grau é que impõe o desenvolvimento do processo arbitral.  

Na arbitragem, ocorre a renúncia à processualidade estatal e a escolha pela 

utilização da jurisdição privada. Ou seja, o processo cognitivo tendente à formação do 

título executivo judicial deverá ser desenvolvido arbitralmente. Apenas a prática de atos 

expropriatórios (propriamente constritivos) continua como prerrogativa estatal, daí as 

regras sobre a execução da sentença arbitral e a necessidade de cooperação entre o juiz e 

o árbitro. O efeito próprio da convenção de arbitragem é determinar que a ação 

processual deverá ocorrer através de processo arbitral; afastando (efeito negativo) a 

jurisdição estatal. 

Celebrada convenção de arbitragem, as partes estão reciprocamente obrigadas a 

utilizar a arbitragem. Uma possui em face da outra pretensão material ao uso da 

arbitragem. Tanto o autor pode iniciar o processo arbitral e exigir que o réu submeta-se à 

arbitragem, quanto o réu pode fazer essa exigência. Daí a existência da exceção material 

de arbitragem. A eficácia da convenção de arbitragem ocorre no plano pré-processual. 

A pretensão material à utilização da arbitragem é titularizada tanto pelo autor 

(suposto ou alegado credor de outra obrigação) quanto pelo réu (suposto ou alegado 

devedor de uma outra obrigação). Em nada se confunde a pretensão “principal” do caso 

com a pretensão ao uso do remédio processual arbitral. O autor pode ser credor do réu de 

uma obrigação, mas o réu é credor do autor da obrigação de utilização da arbitragem. 

Trata-se de uma obrigação recíproca entre as partes. 

Como se vê, caso uma das partes descumpra o que está estabelecido na convenção 

de arbitragem, violará o negócio jurídico estabelecido com a outra parte e praticará ilícito. 

Trata-se do descumprimento de uma obrigação contratual. Qualquer das partes pode 

exigir que a outra submeta-se à arbitragem. Caso a recusa em participar da arbitragem 

cause dano à outra parte, tal dano decorrerá de ato ilícito e poderá ser sancionado 

civilmente.  

O autor de um processo arbitral pode exigir que o réu submeta-se à um processo 

arbitral. É isso que justifica a ação dos arts. 6º e 7º da Lei de Arbitragem, que serve para 

superar a cláusula compromissória vazia. De igual modo o réu pode impedir o autor de 

                                                        
529 “... o monopólio estatal da jurisdição faz nascer uma segunda pretensão (exigibilidade), além daquela 

que o titular do direito já possuía, contra o destinatário do dever jurídico. Tanto posso ‘exigir’ o pagamento 

(exercer pretensão) contra meu devedor quanto posso exigir que o Estado – quando fracasse aquela 

exigência privada – realize, através do processo, minha pretensão...” SILVA, Ovídio A. Baptista da. 

Jurisdição, direito material e processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 181. 
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prosseguir com o processo judicial (exceção de arbitragem)530. Qualquer das partes pode 

exigir da outra o cumprimento específico da obrigação de submissão ao processo arbitral. 

Como uma regra, essa obrigação não se resolve em perdas e danos, mas deve ser 

cumprida especificamente531. A lei privilegia sempre o cumprimento da convenção de 

arbitragem.  

A violação da convenção de arbitragem pode ensejar o dever de reparar 

civilmente, pois constitui ilícito contratual, representando violação do contrato de 

arbitragem 532 . Existe direito subjetivo recíproco entre as partes de submissão à 

arbitragem. É uma obrigação sinalagmática, portanto. Do ponto de vista obrigacional, 

uma parte é credora da outra da obrigação de utilização de arbitragem. Há, no momento 

em que se celebra a convenção, a convergência de interesse das partes de resolver o 

conflito- atual ou futuro- por arbitragem533. 

 

5.3.2. O poder do árbitro de sancionar a conduta violadora da convenção de 

arbitragem 

 

 

A convenção de arbitragem e o receptum permitem que o árbitro desenvolva a sua 

atividade jurisdicional. A convenção é um contrato que define o modo de ser de um 

processo. É um típico negócio jurídico processual. O árbitro é juiz de fato e de direito da 

causa. Evidentemente, o árbitro possui poderes para julgar o litígio que lhe é submetido 

através de uma decisão final e vinculante. Além disso, o árbitro possui poderes de polícia 

processual. É possível que o árbitro tome as medidas necessárias à boa condução do 

processo arbitral534. 

As partes têm o dever de se comportar de maneira proba e colaborativa, 

facilitando o desenvolvimento do processo arbitral, sem causar dificuldades à 

constituição do tribunal, à instrução probatória e sem recorrer indevidamente ao Poder 

Judiciário. As partes devem adimplir com a sua obrigação de submissão ao processo 

                                                        
530 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: Atlas, 2009, 

p. 121-122. 
531 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, t. 

XV, p. 174-175. 
532 DUTSON, Stuart. Breach of an Arbitration or Exclusive Jurisdiction Clause: The Legal Remedies if it 

Continues. In: Arbitration International. Haia: Kluwer Law International, 2000, v. 16, n. 1, p. 99. 
533 MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008, 

p. 62. 
534 REED, Lucy. Sanctions available to arbitratiors to curtail guerrilla tactics. In: In: HORVATH, Günther 

J.; WILSKE, Stephan. (Eds.) Guerrilla tactics in international arbitration. Haia: Kluwer Law 

International, 2013, p. 94. 
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arbitral, uma decorrência natural do pacta sunt servanda. A força vinculante da 

convenção de arbitragem impõe que as partes respeitem a competência do árbitro. 

Isso tudo é uma decorrência natural da força vinculante da convenção de 

arbitragem. Não é possível que as partes dificultem o andamento do processo arbitral. Sua 

obrigação de submissão à arbitragem é integrada pelo dever de comportarem-se de boa-fé 

e de maneira cooperativa, apoiando o árbitro na condução do processo. 

O desrespeito ou violação à convenção de arbitragem pode ocasionar o dever de 

reparar civilmente. Evidentemente, não é o simples fato de ser proposta uma ação judicial 

que permitirá a reparação civil. É preciso que fiquem comprovados os danos decorrentes 

da propositura dessa ação e a culpa na propositura da ação judicial. Uma parte que, antes 

da instauração de um processo arbitral, entenda que não está submetida a uma 

determinada convenção de arbitragem, por esta ser inexistente ou lhe ser ineficaz, por 

exemplo, pode propor sua ação judicialmente. Nesse caso, não há ilícito, mas exercício 

regular de um direito. Tanto é assim que, se não for apresentada a exceção de arbitragem, 

o juiz não poderá conhecer da matéria de ofício e deverá prosseguir o processo judicial. 

Ademais, não é o simples acolhimento da exceção de arbitragem que enseja o dever de 

reparar. É preciso a comprovação do exercício abusivo do direito de propor a ação 

judicial ou o objetivo deliberado de infringir a convenção de arbitragem. A falta de uma 

justificativa razoável para a propositura da ação judicial é requisito para a 

responsabilização civil535. 

 Não se deve olvidar que a convenção de arbitragem é um texto passível de 

interpretação, da qual se constrói uma norma jurídica. Qualquer texto contém alguma 

vagueza semântica, daí a possibilidade de interpretações divergentes. Outrossim, a 

propositura da ação judicial é regra, sendo a convenção de arbitragem exceção. Assim, 

existindo argumento razoável para recorrer ao Judiciário, não se pode presumir a culpa ou 

responsabilizar qualquer das partes pela simples propositura de uma ação judicial. O que 

é sancionável é ação judicial proposta de maneira abusiva, como tática de guerrilha 

contra uma arbitragem ou com o objetivo de prejudicar a outra parte.  

Por outro lado, se não há arbitragem em curso, o Poder Judiciário poderá, 

mediante provocação da parte interessada, julgar se há ou não convenção de arbitragem 

vinculando o caso, inexistindo violação pela simples propositura da ação judicial. Como 

                                                        
535 SCHERER, Matthias. Damages as a Sanction for Commencing Court Proceedings in Breach of an 

Arbitration Agreement. In: <http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/02/21/damages-as-a-sanction-
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regra, se inexistir arbitragem em curso não há abuso na propositura da ação judicial. Se 

há arbitragem em curso, todavia, deve a parte interessada abster-se de propor qualquer 

medida judicial contra o curso da arbitragem. 

O descumprimento do avençado em uma fase pré-processual (pré-arbitral) ou 

para-arbitral representa um ilícito contratual. A adoção de uma posição abusiva durante e 

no processo, por outro lado, pode configurar litigância de má-fé ou ilícito contratual 

(violação da convenção de arbitragem). Os árbitros possuem poderes para conduzir 

adequadamente o processo arbitral. Tais poderes incluem a possibilidade de sancionar 

uma conduta processual ilícita ou ímproba. A parte que litigar de má-fé, falseando a 

verdade, não colaborando com o desenvolvimento do processo, poderá ser condenada 

pelos árbitros pela litigância de má-fé536. Tal condenação, contudo, não se confunde com 

a possibilidade de condenação (responsabilização civil) decorrente da violação da 

convenção de arbitragem.  

Se há grande discussão sobre a possibilidade dos árbitros emitirem medidas 

antiprocesso, é menos polêmica a possibilidade dos árbitros condenarem a parte que 

violar a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, evidentemente, permite 

não apenas que o árbitro decida sobre o negócio jurídico/relação jurídica material 

abrangida, mas, também, conheçam do conteúdo da própria convenção. Daí a 

possibilidade de responsabilização civil por violação da convenção de arbitragem. 

 É preciso distinguir a responsabilidade civil decorrente da violação da convenção 

de arbitragem da responsabilização decorrente da litigância de má-fé na arbitragem. São 

situações distintas. A violação da convenção de arbitragem, com a propositura de uma 

ação judicial violadora ou a busca por uma medida antiarbitragem, representa um ilícito 

contratual. A litigância de má-fé é a postura inadequada e ímproba, violadora do dever de 

cooperação processual. É vinculada, assim, ao comportamento em um processo 

específico. Evidentemente o árbitro pode sancionar a conduta de má-fé das partes. Caso 

não exista previsão no regulamento ou nas regras da arbitragem, são aplicáveis 

subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil. Em arbitragens 

internacionais, a prática é de a que a sanção da litigância de má-fé ocorre particularmente 

com a alocação dos custos do processo arbitral, considerando a conduta das partes537. 
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de arbitragem. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2014, p. 271-273. 
537 REED, Lucy. Sanctions available to arbitrators to curtail guerrilla tactics. In: In: HORVATH, Günther 
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 Quem litiga em processo arbitral alterando a verdade dos fatos, opondo 

injustificada resistência ao andamento do processo, provocando incidentes 

manifestamente infundados, utiliza do processo arbitral para conseguir objetivo ilegal 

poderá e deverá ser condenado pelo árbitro a indenizar a outra parte pelos prejuízos que 

esta venha a sofres, sem prejuízo do dever de arcar com os custos inerentes ao processo 

arbitral.  

 São aplicáveis ao processo arbitral as regras pertinentes à litigância de má-fé 

insertas no Código de Processo Civil. A cláusula geral do devido processo legal exige que 

as partes adotem uma postura proba, correta e colaborativa com o andamento do processo 

arbitral, atuando de maneira a não falsear a verdade ou distorcer os fatos e nem dificultar 

a condução do processo pelos árbitros. Mais que isso, as partes têm o dever de 

cooperação, decorrente da cláusula geral da boa-fé, uma com as outras e para com os 

árbitros. 

 A própria Lei de Arbitragem, artigo 27, expressamente confere aos árbitros 

poderes para condenar as partes por litigância de má-fé, independentemente de qualquer 

previsão na convenção ou no termo de arbitragem. Durante o processo arbitral, as partes 

devem comportar-se de maneira proba e leal, cooperando para o bom andamento do feito, 

sem criar embaraços ou dificuldades. Não se exige nada menos do que boa-fé e 

cooperação no comportamento das partes de processo arbitral. A violação dos deveres de 

boa-fé e cooperação permite que o árbitro sancione a conduta, como uma decorrência de 

seu inerente poder de polícia processual. 

 A previsão do inciso IV, artigo 17, do CPC pode ser utilizada na fundamentação 

de uma condenação por litigância de má-fé de uma parte que no curso de um processo 

arbitral procura indevidamente o Poder Judiciário para obter uma medida antiarbitragem. 

Evidentemente, trata-se de uma postura de quem opõe injustificada resistência ao 

andamento do processo arbitral. 

 Entretanto, entendemos que a litigância de má-fé está mais direcionada à conduta 

diretamente relacionada a um processo arbitral; seria uma conduta tomada no processo 

arbitral. Por isso, a inadequação de sancionar quem propõe uma ação judicial violadora 

de uma convenção de arbitragem por litigância de má-fé na arbitragem. Evidentemente, o 

autor poderá ser condenado por litigância de má-fé no próprio processo judicial abusivo e 

violador da convenção de arbitragem, mas não no processo arbitral paralelo. Em outras 

palavras, a litigância de má-fé não deve servir de argumento para sancionar uma conduta 

mantida em outro processo. 
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 Independentemente de no processo judicial ser sancionado quem litiga de má-fé 

violando convenção de arbitragem, há pretensão da parte que suportou os danos 

decorrentes da violação da convenção de arbitragem à reparação dos danos sofridos. 

Trata-se de violação de contrato e da competência do árbitro e cria pretensão material 

autônoma a reparação civil. 

 Como pretensão material autônoma, é preciso que o titular do direito à reparação 

demande a outra parte para que possa ser reparado o dano suportado. Não é possível que 

os árbitros, ainda que exista um processo arbitral pendente, conheçam de ofício da 

matéria, em atenção ao princípio da congruência e aos limites objetivos da demanda. 

Reconhecer a possibilidade de responsabilização civil e condenação pelo 

desrespeito à convenção de arbitragem representa, também, um fator de estímulo ao bom 

funcionamento do sistema arbitral e como técnica de dissuasão de táticas de guerrilha ou 

anti-arbitragem538. 

O Supremo Tribunal Federal da Suíça teve a oportunidade de pronunciar-se sobre 

o tema539. Mais que isso, além de decidir sobre os danos decorrentes diretamente dos 

custos do processo arbitral (contratação de advogados e custos processuais), o caso 

tratava de uma ordem para liberar do pagamento de qualquer condenação judicial 

decorrente de uma ação violadora da convenção de arbitragem. 

Nesse caso, os árbitros, em arbitragem com sede jurídica na Suíça, não apenas 

condenaram o réu ao pagamento das custas judiciais relativas ao processo iniciado no 

Poder Judiciário da Grécia, mas decidiram que seria possível que o autor recuperasse o 

valor equivalente à eventual condenação que viesse a sofrer pelo Poder Judiciário grego 

como decorrência da ação proposta pela outra parte. A decisão não se limitou ao processo 

judicial que estava pendente na Grécia ao tempo da sentença arbitral, mas seria extensível 

a qualquer outro processo inicial que o réu viesse a propor no futuro, independentemente 

do julgamento que viesse a ser proferido540. 

 Foi, a tempo e modo, proposta ação anulatória de sentença arbitral perante o 

Poder Judiciário suíço, sede jurídica da arbitragem. O Tribunal Federal daquele país, 

contudo, entendeu não haver motivos para a anulação da sentença arbitral, pois com a 
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propositura do processo judicial na Grécia teria ocorrido uma efetiva violação da 

convenção de arbitragem. Da leitura do caso, parece que a ação de anulação foi proposta 

a partir do argumento de que os árbitros não poderiam determinar os pagamento dos 

custos relativos ao processo judicial violador da convenção de arbitragem. Daí a questão 

da possibilidade de ordenar o pagamento de qualquer condenação que o Poder Judiciário 

grego viesse a estabelecer não ter sido enfrentada diretamente. 

 A decisão é polêmica, já que representaria a concretização de um efetivo choque 

de jurisdições entre a arbitragem e o Poder Judiciário grego. Na prática, a posição do 

judiciário da Suíça é de privilegiar as arbitragens internacionais com sede no país e de 

emprestar autoridade e funcionamento a esses processos arbitrais independentemente da 

posição que outros países venham a ter sobre quem é competente para julgar o caso. Em 

teoria, a Grécia poderia, aplicando a Convenção de Nova Iorque, decidir sobre prosseguir 

para julgar o processo que lhe foi proposto, considerando o que dispõe o artigo II, 3., da 

referida convenção.  

Daí por que é problemática a decisão encontrada, já que no caso não se cuidou 

apenas dos custos relativos ao processo, mas a decisão dos árbitros, pragmaticamente, 

procurou tornar sem efeitos a sentença que venha a ser proferida pelo Poder Judiciário 

grego. Por isso, é precipitado afirmar que o Poder Judiciário duíço aceitou a decisão 

arbitral nesse ponto. Parece é que a questão não foi levada à conhecimento do juiz estatal 

suíço.  

A conclusão que é possível extrair da análise isolada desse caso é que quando 

uma arbitragem tiver sede nas Suíça, sendo, portanto, aplicável a sua lex arbitrii, os 

árbitros podem condenar as partes pelos danos decorrentes da violação da convenção de 

arbitragem. Uma conclusão mais completa requer o estudo específico do direito aplicável 

ao caso. 

Em um outro contexto, o Poder Judiciário do Reino Unido decidiu pela 

possibilidade de responsabilização civil por desrespeito da convenção de arbitragem. Em 

mais um capítulo do litígio West Tankers a High Court of Justice do Reino Unido541 

entendeu que a decisão do árbitro que, reconhecendo a força vinculante da convenção de 

arbitragem, condene a parte que, violando a convenção de arbitragem, proponha uma 

ação judicial, a reparar a outra parte pelos danos por esta sofridos, não iria de encontro ao 

conteúdo do Regulamento do Bruxelas. 

                                                        
541 REINO UNIDO. High Court of Justice. [2012] EWHC 854 (Comm). Relator: Justice Flaux. j. 26 mar. 

2012. 
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Neste caso, após ter sido estabelecido, Tribunal de Justiça da União Europeia, ser 

impossível a concessão da uma anti-suit injunction pelo Poder Judiciário inglês para 

proteger uma arbitragem e determinar a extinção de uma ação judicial movida na Itália, 

West Tankers pediu aos árbitros a condenação da parte adversa pelos danos decorrentes 

da violação da convenção de arbitragem. 

 O tribunal arbitral, contudo, entendeu por não conceder este remédio, acreditando 

que o Regulamento Bruxelas I - tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça - o proibiu 

a sancionar esse tipo de iniciativa processual. Foi, então, proposto pela West Tankers um 

appeal on a point of law, com base no artigo 69 do Arbitration Act britânico. Ao julgar tal 

appeal, a High Court entendeu ser possível a responsabilização civil por violação da 

convenção de arbitragem. 

Nesse caso, a justiça britânica reconheceu que, a partir da jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia, não é admissível o uso de anti-suit injunctions, 

pois estas violam o Direito Europeu por impedirem que o Poder Judiciário de um Estado 

Membro decida sobre a sua própria competência. Entretanto, tal decisão não impediria 

que o árbitro julgasse uma demanda para a reparação de danos decorrentes da violação da 

obrigação contratual de se submeter à arbitragem. Isso porque, tal possibilidade e poder 

não impediria o prosseguimento ou desenvolvimento do processo judicial, apenas 

representaria o reconhecimento da possibilidade de reparação de danos decorrentes de 

uma violação contratual542. 

Sylvain Bollée criticou tal posição. No seu entender, o simples fato de a parte 

saber que poderá ser condenada por propor uma ação judicial pode ter o mesmo efeito 

prático da anti-suit injunction e, considerando as regras de Direito Europeu, não seria 

adequada a conclusão encontrada pela High Court543. 

Toda essa discussão, entretanto, fica restrita aos casos que envolve potencial 

conflito de jurisdição entre dois Poderes Judiciários de Estados Membros da União 

Europeia e os árbitros. Em qualquer outra hipótese, não é razoável ou possível o 

argumento de que o Regime de Bruxelas impedira o árbitro de julgar a pretensão à 
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reparação civil por violação da convenção de arbitragem, pois tais regras seriam 

simplesmente inaplicáveis.  

Observa-se que existem poucos casos ou precedentes que cuidem da 

responsabilização civil decorrente da violação da convenção de arbitragem. A doutrina, 

de igual modo, também não tem enfrentado a questão. Parece ainda predominar a 

concepção de que o direito de ação é ilimitado e não pode ser sancionado aquele que 

procura o Poder Judiciário. 

 

5.3.3. A necessidade de contraditório adequado para a condenação por violação da 

convenção de arbitragem 

 

 A condenação e a responsabilização em perdas e danos decorrentes do 

descumprimento da convenção de arbitragem representa o exercício de uma pretensão 

material. É, por conseguinte, indispensável que a parte interessada exerça a pretensão e 

formule a demanda perante o árbitro. Não é possível que o árbitro condene a parte faltosa 

ex officio. A sentença seria, nessa hipótese, necessariamente extra petita.  

 A responsabilização em perdas e danos pelo descumprimento da convenção de 

arbitragem pode, inclusive, recair sobre quem foi vencedor em relação ao pedido 

principal de uma determinada arbitragem. Basta pensar em um réu que, demandado em 

processo arbitral, propõe uma ação judicial com o objetivo de, violando a convenção de 

arbitragem, impedir o prosseguimento adequado do processo arbitral (formulando o 

pedido de uma medida antiarbitragem). É possível que o pedido inicialmente formulado 

pelo autor do processo arbitral seja de improcedência, sagrando-se o réu vitorioso, mas 

que seja, em tese, existente uma pretensão desse autor contra o réu de responsabilização 

por desrespeito da convenção de arbitragem.  

 Não é possível que o árbitro decida, sem ser provocado, sobre tal 

responsabilização. Como dito, trata-se do exercício de uma pretensão material da parte. 

Também não é possível que o árbitro decida a questão sem prévio contraditório e devido 

processo legal sobre a matéria. É preciso, como regra, que a parte interessada proponha 

um processo arbitral específico para pedir a reparação de tais danos ou, em certos casos, 

será possível cumular essa pretensão com outros pedidos.  

Não se trata de mera questão acessória ou que possa ser resolvida incidentalmente 

em uma arbitragem ou que possa simplesmente constar de uma sentença arbitral em um 

processo que envolva a disputa de outras pretensões. Há o exercício de uma pretensão 

autônoma que requer a ação da parte alegadamente titular desse direito e, para ser 



234 

possível a condenação, deve ser, portanto, instalado o devido contraditório sobre a 

matéria com a observância ao devido processo legal.  

É indispensável o respeito ao devido processo legal na arbitragem. Como a 

condenação por violação da convenção de arbitragem constitui pretensão autônoma, é 

preciso que seja oportunizado ao réu (alegadamente responsável pela responsabilização) 

o exercício do contraditório adequado.  

 

5.3.4. Contornos da responsabilização civil por desrespeito à convenção de 

arbitragem 

 

 Stuart Dutson coloca que a reparação deve abranger todos os danos efetivamente 

sofridos pela violação da convenção de arbitragem. Isso poderia incluir, na perspectiva do 

direito inglês: a) custos relativos ao pedido de uma anti-suit injunction; b) custos relativos 

à defesa apresentada no processo judicial violador, incluindo custas processuais e 

honorários advocatícios; c) qualquer custo ou prejuízo que a parte sofra como decorrência 

de uma execução do julgamento estrangeiro que tenha sido proferido em um processo que 

viole a convenção de arbitragem, desde que seja comprovado que a arbitragem chegaria a 

uma solução diferente para o caso544. 

 Esses são exemplos de danos causados pela parte que violou a convenção de 

arbitragem. Como se trata de hipótese de responsabilidade civil contratual, são aplicáveis 

ao caso as regras gerais da responsabilidade civil. É preciso que o interessado demonstre 

o nexo, a culpa e o dano suportado. Sem dano não há reparação civil e a reparação deve 

ser equivalente aos danos efetivamente suportados.  

 É ônus de quem alega os danos demonstrá-los e comprová-los. A reparação deve 

abranger a totalidade do dano sofrido que surja como decorrência (nexo) da violação da 

convenção de arbitragem.  

 A demonstração de uma atuação culposa da outra parte, também, é fundamental 

para a responsabilização civil. A responsabilidade objetiva é exceção, só sendo 

admissível quando expressamente autorizada pela lei, a regra geral, inserta no art. 186 do 

Código Civil é que é ônus de quem a lega a demonstração, ao menos, da culpa da parte 

adversa. 
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No Direito brasileiro não é possível condenar quem propõe uma ação judicial pelo 

simples fato de ela ter violado uma convenção de arbitragem, notadamente se não há 

processo arbitral em curso. Primeiramente por não ser caso de responsabilidade objetiva 

legalmente previsto. Além disso, a propositura do processo judicial poderá representar (e, 

no mais das vezes, representa) o exercício regular de um direito. 

É sempre possível, se não há arbitragem em curso que o autor proponha sua 

demanda judicialmente. É que é possível que o réu não oponha exceção de arbitragem, 

hipótese em que prosseguirá a ação judicial, e as partes renunciarão ao uso da arbitragem 

para o julgamento do caso. E, ainda que o réu apresente sua exceção de arbitragem, é 

possível, no direito brasileiro que o juiz decida sobre a existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem e sobre se devem as partes ser remetidas à arbitragem. Não há 

uma predileção incondicionada do árbitro para conhecer dessa matéria. Isso decorre do 

que dispõem os artigos II, (3), da Convenção de Nova Iorque e 267, inciso VII, e 301, 

inciso IX, do Código de Processo Civil de 1973.  

É possível que o juiz brasileiro conheça de causas que impõem a impossibilidade 

de utilização de arbitragem e declare a impossibilidade de surgimento (ausência de 

competência do árbitro) de processo arbitral válido. Por isso, não há dever de reparar 

civilmente pelo simples fato de ser proposta uma ação judicial que viole uma convenção 

de arbitragem. Há, em princípio, legítimo interesse para o autor de tal ação de prosseguir 

com o processo judicial proposto, demonstrando o vício que macula a convenção de 

arbitragem ou mesmo sua inexistência. 

Não há qualquer violação da convenção de arbitragem pela propositura de ação 

judicial que tente ignorar a convenção. Também não está o autor obrigado a aceitar ou 

reconhecer a exceção de arbitragem apresentada pelo réu. Há legítimo interesse do autor 

em ter a exceção de arbitragem oferecida pelo réu julgada pelo juiz estatal. Não é ocioso 

repetir que o juiz pode controlar a existência, validade e eficácia da convenção de 

arbitragem e, em última palavra, a competência do árbitro nesse caso. Isso é 

expressamente autorizado pela Convenção de Nova Iorque. 

Para ser possível a responsabilização civil é indispensável que o autor de ação 

judicial violadora de convenção de arbitragem tenha agido com culpa ou dolo ao violar a 

convenção de arbitragem ou que a ação judicial represente um exercício abusivo do 

direito de ação. O ônus de demonstrar a existência da culpa, dolo ou exercício abusivo de 

um direito é sempre do réu. A presunção é de que o processos foi proposto de boa-fé. Se 

houver argumentos para a propositura da ação judicial, não será possível responsabilizar 
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o autor. Não é o simples fato de ser acolhida a exceção de arbitragem ou de serem 

rejeitados os argumentos do autor que justificaram a propositura de tal ação que permitirá 

a sua responsabilização civil.  

Em outras palavras, o autor não viola qualquer direito do réu pelo simples fato de 

propor uma ação judicial que depois se constate efetivamente abrangida por convenção 

de arbitragem ou, em outras palavras, para a qual seria competente um árbitro. É preciso 

que o réu demonstre a sua culpa ou dolo (efetivo ilícito contratual) ou o exercício abusivo 

do direito de propor a ação judicial. Além disso, não é possível que o árbitro atue 

tolhendo a liberdade e o poder do juiz de afirmar a sua própria competência. Propor ação 

judicial é regra, arbitragem exceção. É preciso que a ação judicial represente uma tática 

de guerrilha, fraudulenta que vise diretamente atingir ou obstar o prosseguimento de um 

processo arbitral ou lesar o direito da outra parte de recorrer à arbitragem. Ausente esse 

intuito, inexiste qualquer ilícito reparável. 

 De maneira diferente, o recurso a uma medida judicial antiarbitragem, estando 

pendente um processo arbitral, é uma conduta que, como regra geral, revela uma intenção 

deliberada de impedir o adequado funcionamento do processo arbitral. Não é possível no 

direito brasileiro a concessão de medidas antiarbitragem e não é lícito que qualquer das 

partes de uma arbitragem provoquem o Poder Judiciário para tal fim. A busca por uma 

medida antiarbitragem é uma forma de violar a convenção de arbitragem e representa 

uma tática de guerrilha ou abusiva.  

 Não há, ainda, consenso sobre a possibilidade de condenação em perdas e danos 

decorrente da violação da convenção de arbitragem, nem do poder do árbitro de sancionar 

a conduta de uma parte que procura o Poder Judiciário. Há fortes razões de ordem pública 

que impedem a atuação do árbitro nesse sentido, inclusive o fato de que não é dado a um 

agente privado vedar o acesso aos poderes públicos de determinado Estado. 

 Contudo, dentro da premissa adotada no presente trabalho de que as diversas 

percepções ou correntes sobre a arbitragem internacional influenciam diretamente nos 

mecanismos existentes para a definição da competência do árbitro, é relevante anotar que, 

na arbitragem internacional, há uma tendência de visualização da questão sob um viés 

mais pragmático ou de efetividade, do que semântico ou normativo. O movimento pela 

afirmação da autonomia da arbitragem e de uma funcionalidade própria ou desvinculada 

desta é mais propenso a reconhecer ou atribuir aos árbitros poderes para proteger o 

processo arbitral e sancionar violações à sua competência.  
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 Entretanto, a questão necessariamente deve ser analisada a partir das normas 

jurídicas aplicáveis à arbitragem. Não é possível afirmar de maneira abrangente ou com 

aplicação geral se os árbitros podem ou não sancionar o (suposto) ato ilícito cometido por 

quem, como ato de guerrilha, propõe uma ação judicial violadora de sua competência. É 

indispensável a análise do direito de regência do caso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A competência do árbitro é definida primordialmente pela convenção de 

arbitragem. A convenção, por isso mesmo, representa um elemento fundamental para a 

legitimidade de todo o processo arbitral. Ela é um negócio jurídico processual que afasta 

a jurisdição estatal e justifica o desenvolvimento de uma atividade jurisdicional privada.  

 O Poder Judiciário não pode julgar uma causa que tenha validamente sido 

submetida à arbitragem. As partes têm a possibilidade de celebrar um negócio jurídico 

através do qual elas renunciam à estatalidade processual, para utilizaram uma jurisdição 

privada. 

Contudo, o Poder Judiciário retém a possibilidade de controlar o processo arbitral 

(a sentença arbitral, mais exatamente) nas hipóteses previstas em lei, inclusive no que diz 

respeito à competência do árbitro para julgar determinado caso. A definição do controle 

que pode ser exercido sobre a competência do árbitro pelo Poder Judiciário, o seu 

momento e limites, é uma questão que varia substancialmente conforme o ordenamento 

jurídico de cada país.  

 Retoricamente para a arbitragem internacional, entretanto, existem diversas 

correntes ou posições teóricas que impactam diretamente na discussão do tema. Os 

autores que defendem uma arbitragem desvinculada do ordenamento jurídico da sede 

propõem um controle judicial da competência  arbitral exclusivamente no momento de 

execução da sentença arbitral. Caberia, portanto, a cada país em que se buscasse executar 

a sentença arbitral o papel de controlar se os árbitros que a proferiram possuíam 

competência (jurisdição) para tanto.  

 A discussão sobre as teorias da arbitragem internacional no que diz respeito à 

deslocalização representa um componente retórico e ideológico no discurso de construção 

dos institutos jurídicos da arbitragem. Uma questão que pode parecer eminentemente 

técnica, como o funcionamento da regra da competência-competência e a preocupação 

em evitar conflitos entre jurisdições, é permeada por um forte componente ideológico 

subjacente.  

Por isso, a discussão sobre a importância jurídica da sede e dos autores que 

procuram minimizar o papel desta é fundamental para a correta compreensão do tema. 

Não se trata apenas de uma questão de direito positivo, mas, a partir dos mesmos 

instrumentos jurídicos, são construídas soluções substancialmente diferentes para as 

mesmas questões. Pragmaticamente, quem lida com arbitragens, principalmente aquelas 
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internacionais, deve conhecer essas concepções teóricas e identificar as posições adotadas 

pelos demais participantes do processo arbitral. Há, portanto, uma questão funcional 

importante e que deve ser ponderada pelo usuário da arbitragem e juristas. 

 A Convenção de Nova Iorque e a Lei Modelo da UNCITRAL mantêm a 

importância da sede jurídica da arbitragem e é possível compreender que a Convenção de 

Nova Iorque estabelece a jurisdição internacional exclusiva do Poder Judiciário da sede 

para qualquer controle ou intervenção na arbitragem. A sede seria, nestes termos, uma 

jurisdição primária para o controle da arbitragem, inclusive no que diz respeito à 

competência dos árbitros.  

Os demais países seriam jurisdições secundárias que podem ser chamadas para 

executar a sentença arbitral e apenas para esse fim exclusivo é que podem controlar o 

válido desenvolvimento da arbitragem, inclusive no que diz respeito à competência dos 

árbitros. No contexto do contencioso internacional a preocupação em racionalização das 

regras de competência faz-se sentir com particular força. Na arbitragem, em razão do 

negócio jurídico que lhe justifica e, do ponto de vista pragmático, das razões que 

justificam a escolha da arbitragem, o ponto é ainda mais crítico. 

 A regra da competência-competência é fundamental para a correta alocação de 

competências entre o juiz e o árbitro. Não há, contudo, um tratamento uniforme do tema 

entre os países pesquisados, sendo mais fácil falar em competências-competências do que 

em uma regra generalizável ou efetivamente partilhada por todos os países.  

 No direito brasileiro existe uma predileção temporal para que o árbitro decida 

sobre a sua própria competência. Como uma regra o controle judicial da competência do 

árbitro apenas pode ocorrer após o término do processo arbitral, mediante ação anulatória 

de sentença arbitral ou embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença) 

arbitral. Quando for proposta uma ação que tente ignorar uma convenção de arbitragem, 

caso o réu alegue a sua exceção de arbitragem, o juiz poderá decidir sobre a questão em 

uma fase pré-arbitral. Essa análise, contudo, deverá ser feita em termos prima facie, a 

partir de uma cognição sumária e sem dilação probatória.  

 Como o controle da competência do árbitro e o desenvolvimento de processos 

paralelos representam um ponto de atrito entre a jurisdição estatal e a jurisdição arbitral, 

para a preservação do sistema arbitral, é preciso a contenção da intervenção prematura do 

Poder Judiciário na arbitragem. Por isso, como uma regra, não é admissível a utilização 

de medidas antiarbitragem, sob qualquer forma. Além disso, na arbitragem internacional 
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apenas a jurisdição primária, a sede jurídica da arbitragem, é que pode intervir na 

arbitragem, todos os demais Poder Judiciários devem se abster.  

 Entretanto, analisando diversos países, existem diversos casos e precedentes de 

intervenção judicial prematura na arbitragem através de medidas antiarbitragem. No 

Brasil, as medidas antiarbitragem surgiram por via transversa. Sem tradição ou previsão 

direta na concessão de medidas antiprocesso, diversos expedientes processuais foram 

utilizados com o objetivo de impedir o desenvolvimento de arbitragens. A jurisprudência, 

de maneira geral, não tem aceitado os expedientes tentados. 

 O conflito de jurisdições é nefasto para as partes. Cria insegurança jurídica, gera 

decisões contrárias. O funcionamento do sistema arbitral depende do respeito judicial das 

regras de competência. Na verdade, garantir que os árbitros atuem apenas quando 

efetivamente tenham competência para fazê-lo, mas que, igualmente, sempre julgue 

quando assim tiver sido convencionado, é algo que interessa não apenas as partes, mas 

que é de interesso do próprio Estado, considerando a onda renovatória do sistema de 

justiça civil para abarcar os meios adequados de resolução de conflitos. 

 A relação entre juízes e árbitros deve ser eminentemente cooperativa, 

considerando a convergência de atuações para a solução do caso. Daí a necessidade de 

contenção nas atuações recíprocas, particularmente no que diz respeito à intervenção 

sobre um processo em curso perante a outra jurisdição. 

 Como juízes de sua própria competência, os árbitros possuem poderes para 

adequadamente conduzir o processo arbitral e para sancionar condutas abusivas ou 

violadoras da convenção de arbitragem perpetradas pelas partes. O árbitro, a paritr do 

receptum, possui poderes de polícia processual e possui o ônus de conduzir 

adequadamente o processo e de prolatar a sentença arbitral. É por isso que os árbitros 

podem sancionar a atuação de má-fé das partes e devem conduzir o processo arbitral de 

maneira cooperativa e atenta aos requerimentos dos devido processo legal. 

  A possibilidade de concessão de medidas antiprocesso pelos árbitros é um tema 

polêmico. Dentro da premissa adotada neste trabalho, não é possível que o árbitro emita 

uma ordem para que a parte desista de uma ação proposta perante o Poder Judiciário. No 

direito brasileiro existe uma alocação legal de competências e de atribuições entre as 

jurisdições estatal e privada, mas não há a possibilidade de que uma delas interfira na 

atividade da outra. 
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A possibilidade de condenação da parte que violar a convenção de arbitragem em 

perdas e danos aparece como uma alternativa para desencorajar e sancionar a violação da 

convenção de arbitragem.  

Trata-se de um ilícito contratual e o exercício do direito de ação de maneira 

abusiva, particularmente de modo a prejudicar a arbitragem, pode ser sancionado pelo 

árbitro. É preciso, contudo, requerimento (demanda) da parte interessada e prévio 

contraditório sobre o ponto, respeitando o devido processo legal. Do ponto de vista 

material, há o exercício de uma pretensão, não podendo o árbitro agir de ofício, como 

decorrência da regra do dispositivo. Além disso, qualquer decisão sobre o tema deve ser 

tomada após de instalado o contraditório e de colhidas as provas necessárias, não é 

possível uma decisão surpresa do árbitro. 
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