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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo o estudo do princípio da competência-

competência. Mais especificamente, utilizou-se do método teórico-comparativo ou 

analítico-conceitual para investigar as possibilidades de flexibilização do referido 

princípio em permitir a ingerência do Poder Judiciário na competência do tribunal arbitral. 

Para tanto, buscou-se expor as características da convenção arbitral e os vícios que podem 

acometê-la nos âmbitos da existência, da validade e da eficácia, antes de passar para uma 

análise do princípio da competência-competência, tanto à luz do direito brasileiro quanto 

do cenário internacional e dos efeitos positivo e negativo do referido princípio. Assim, 

estabeleceu-se os parâmetros gerais de flexibilização, antes de adentrar em outras 

intervenções que poderiam ser feitas em situações específicas pelo Poder Judiciário frente 

ao tribunal arbitral.  

 

Palavras-chave: arbitragem; convenção arbitral; tribunal arbitral; competência-

competência; Kompetenz-Kompetenz; intervenção judicial. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyse the competence-competence principle. More 

specifically, the theoretical-comparative or analytical-conceptual method was used to 

investigate the possibilities in which this principle is flexibilized, allowing the Judiciary 

to intervene in an arbitral tribunal’s jurisdiction. To this end, the study sought to present 

the characteristics of the arbitration agreement and the vices that may affect it in the areas 

of existence, validity and effectiveness, before moving on to an analysis of the 

competence-competence principle, both in the light of Brazilian law and the international 

scenario, as well as the positive and negative effects of the competence-competence 

principle. Thus, general parameters for flexibility were established, before delving into 

other interventions that could be made in specific situations by the Judiciary before an 

arbitral tribunal. 

 

Keywords: arbitration; arbitration agreement; arbitral tribunal; competence-competence; 

Kompetenz-Kompetenz; judicial intervention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A arbitragem, segundo definição do professor Carlos Alberto Carmona, é um 

“mecanismo privado de solução de litígios, através do qual um terceiro, escolhido pelos 

litigantes, impõe sua decisão, que deverá ser cumprida pelas partes”1. Diante de tal 

definição, aponta-se as três principais características que compõem o instituto, quais 

sejam: (i) a natureza heterocompositiva, na qual um terceiro impõe a sua decisão às partes; 

(ii) um meio de resolução de conflitos privado contratado por meio de negócio jurídico, 

no qual não há, em tese, a interferência de órgãos estatais e (iii) a força vinculante de suas 

decisões2. 

 

No Brasil, tal método extrajudicial de conflitos vem se consolidando 

exponencialmente nas últimas décadas, desde a promulgação da Lei de Arbitragem 

Brasileira (Lei 9.307/1996), passando por sua declaração de constitucionalidade pelo 

Supremo Tribunal Federal em 20013, até a Lei no 13.129/2015. Essa ascensão tampouco 

é estranha no cenário internacional, tanto nos históricos polos de arbitragem como Paris, 

Londres e Nova Iorque, como em crescentes centros como Cingapura e Hong Kong. 

 

O princípio basilar da arbitragem é a autonomia das partes, fundamentada em uma 

manifestação de vontade que afasta a jurisdição estatal e submete a resolução do litígio a 

um procedimento particular. Essa manifestação de vontade é feita por forma de uma 

convenção arbitral – seja por meio ou de uma cláusula compromissória ou de um 

compromisso arbitral. 

 

Como qualquer outra forma de negócio jurídico, no entanto, a convenção arbitral 

estabelecida entre as partes também pode ser acometida por vícios de existência, validade 

e eficácia. Tais vícios podem resultar, na prática, na nulidade do procedimento arbitral e 

afastar do tribunal arbitral a competência para julgar a lide. 

 

 
1 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2009, p. 31. 
2 MUNIZ, Joaquim. Curso Básico de Direito Arbitral: Teoria e Prática. 3ª edição. Curitiba: Juruá, 2015, 

p. 21.  
3 BRASIL, STF, AgRg no SE no 5.206, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 

12.12.2001.  
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É justamente neste contexto que aparece o princípio da competência-competência. 

Em termos brandos, este princípio determina que o árbitro tem a competência primária 

para julgar a própria competência e possui dois efeitos: (i) um efeito negativo, a partir do 

qual o Poder Judiciário deve negar a apreciação de vícios suscitados na convenção 

arbitral, demonstrando deferência ao tribunal arbitral; e (ii) um efeito positivo, com base 

no qual o tribunal arbitral assume a competência para julgar da matéria suscitada que 

afeta diretamente a sua competência. 

 

No entanto, a aplicação deste princípio não é absoluta. Existem hipóteses nas 

quais é permitida ao Poder Judiciário a intervenção em matérias que, em tese, seriam de 

competência de um tribunal arbitral – e que afetam diretamente a competência deste. Em 

essência, esta possibilidade tem relevância ao afetar diretamente a própria autonomia das 

partes que, a princípio, escolheram submeter o seu conflito à resolução por um tribunal 

arbitral. 

 

O presente trabalho busca esclarecer de que forma e em quais situações é 

permitido ao Poder Judiciário algum controle sobre a convenção de arbitragem, 

flexibilizando assim os princípios resguardados pelo art. 8º da Lei de Arbitragem. Para 

tanto, foi utilizado o método teórico-comparativo ou analítico-conceitual, visando a busca 

em diversas fontes de diferentes visões e análises sobre o tema, para então expor tais 

opiniões e divergências e permitir-se também chegar a conclusões fundamentadas sobre 

os aspectos debatidos.  

 

Desta forma, o estudo inicia-se com um exame acerca da convenção de arbitragem 

e suas duas espécies: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, perquirindo-

se acerca de características atinentes à sua existência, validade e eficácia. Assim, espera-

se compor um quadro geral de como o negócio jurídico se estrutura e quais são os vícios 

que podem vir a acometê-lo. 

 

Em seguida, adentra-se no princípio da competência-competência, buscando 

contextualizá-lo em seu desenvolvimento e definição, para então expor o seu 

reconhecimento nos âmbitos internacional e brasileiro. Depois, de forma mais específica, 

aprofunda-se nos seus referidos efeitos positivo e negativo, para entender justamente a 

forma como se dá a aplicação prática do princípio.  
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Por fim, o último capítulo investiga outros momentos – além daquele no início ou 

perduração do procedimento arbitral – em que o Poder Judiciário exerce alguma 

influência sobre as decisões do tribunal arbitral acerca de sua própria competência. Busca-

se, dessa forma, dar maior completude à análise perquirida pelo presente estudo.  

 

Naturalmente, entende-se que a discussão não esgotar-se-á no presente trabalho. 

Contudo, a intenção é justamente agregar as mais relevantes discussões acerca do tema e 

aplicá-las tanto ao sistema jurídico brasileiro quanto posicionar-se em relação aos mais 

sensíveis debates travados.  

 

2. A CONVENÇÃO ARBITRAL 

 

a. Definição e previsão legal 

 

A convenção arbitral é o meio pelo qual as partes contratantes decidem, de comum 

acordo, submeter-se à arbitragem para solucionar o conflito existente entre elas, por uma 

de suas duas modalidades: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Nos 

termos do art. 3º da Lei de Arbitragem: 

 

“Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios 

ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral.” 

 

Há consenso, ademais, após o advento da Lei 9.307/1996, que a convenção 

arbitral se enquadra no conceito de negócio jurídico processual4. Isto é, deve 

consequentemente ser dotada de existência e validade para que possa ser instaurado o 

juízo arbitral5. Sem que haja um pacto válido interpartes que determine a submissão dos 

 
4 “Diante de tais percalços, o legislador brasileiro abandonou o modelo clássico francês – de resto já 

superado até mesmo no país de origem – procurando dar tanto à cláusula quanto ao compromisso os 

mesmos efeitos jurídicos. Pode-se hoje dizer, com tranquilidade, que a cláusula arbitral é um negócio 

jurídico processual, eis que a vontade manifestada pelas partes produz desde logo efeitos (negativos) em 

relação ao processo (estatal) e positivos, em relação ao processo arbitral (já que, com a cláusula, atribui-

se jurisdição aos árbitros)”. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 

9.307/1996. 3ª edição, São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 102.  
5 RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem Privada Internacional no Brasil: depois da nova Lei 9.307 de 

1996. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 52; BARBI, Celso Agrícola. 

Cumprimento judicial de cláusula compromissória na Lei 9.307/96 e outras intervenções do judiciário na 

arbitragem privada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Revista dos Tribunais, vol. 749, 

março/1998, p. 104.  
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conflitos dele decorrentes ao juízo arbitral, o procedimento não deve sequer ser instituído. 

Antes de mais nada, isso significa – nos termos do art. 1º da Lei de Arbitragem – que 

deve ser contratada por partes capazes para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. Abrem-se parênteses apenas para constatar que tais partes 

incluem, de forma explícita após as reformas na Lei de Arbitragem pela Lei no 

13.129/2015, a Administração Pública direta e indireta, conforme será abordado em 

capítulo posterior. Fecham-se os parênteses.  

 

Destaca-se, ainda, a imperatividade do princípio da autonomia da vontade na 

arbitragem, enfatizando-se que a convenção arbitral deve representar uma real 

manifestação de vontade das partes envolvidas, não podendo ser qualquer uma delas 

obrigada a submeter uma controvérsia à resolução pelo tribunal arbitral sem a sua 

anuência. 

 

Nas escorreitas palavras de Francisco José Cahali: 

 

  “A utilização da arbitragem tem caráter voluntário; é a expressão da 

liberdade de escolha das partes. É fundamental vontade dos interessados em 

estabelecer este método de solução do conflito.”6 

 

Essa autonomia na contratação da convenção de arbitragem, por derradeiro, é 

refletida em todo o procedimento arbitral. Afinal, às partes também é permitida a escolha 

do procedimento a ser adotado pelos árbitros e do direito material a ser aplicado na 

solução do litígio7.  

 

Na mesma toada estão as definições de convenção arbitral consolidadas no 

cenário internacional – inclusive na distinção entre as duas espécies do gênero convenção 

de arbitragem. A Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional, 

por exemplo, estabelece em seu art. 7(1) que a convenção de arbitragem “é o acordo pelo 

qual as partes decidem submeter à arbitragem todos ou alguns dos litígios surgidos entre 

 
6 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 7ª edição, São Paulo: Editora Thomson Reuters Brasil, 

2020, livro eletrônico, RB-5.2. 
7 BRASIL. Art. 2o, § 1º, LArb: “Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão 

aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”. Ver também: 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 64. 
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elas com respeito a uma determinada relação jurídica, contratual ou extracontratual. 

Uma convenção de arbitragem pode adotar a forma de uma cláusula compromissória em 

um contrato ou a de um acordo autônomo”8. Disposição similar também é encontrada no 

Codice di Procedura Civile italiano9. 

 

Cabe, desta forma, traçar breve distinção entre as duas espécies de convenção 

arbitral, antes de adentrar no mérito de sua relevância para o princípio da competência-

competência, do poder que confere aos árbitros e das intervenções permitidas ao Poder 

Judiciário.  

 

b. Cláusula compromissória e compromisso arbitral 

 

Conforme já adiantado, existem, nos termos da legislação brasileira, duas espécies 

de convenção arbitral, quais sejam, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. 

Assim, passa-se a expor um panorama geral dos dois institutos, antes de examinar as 

modalidades específicas de cada um e apresentar os seus elementos constitutivos de 

existência, validade e eficácia. 

  

 A distinção fundamental entre a cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral é a sua temporalidade em relação ao litígio10. 

 

A cláusula compromissória é um negócio jurídico – normalmente já inserido em 

um contrato – por meio do qual os contratantes acordam em submeter determinadas 

controvérsias futuras ao crivo do tribunal arbitral. Desta forma, tem por objeto 

 
8 UNCITRAL. Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional de 1985, com as 

alterações adotadas em 2006. Tradução não oficial realizada por MANGE, Flavia et al. Disponível em: 

<http://www.cbar.org.br/leis_intern_arquivos/Lei_Modelo_Uncitral_traduzida_e_revisada_versao_final.p

df >. Acesso em 13.09.2020. Quanto ao enquadramento do compromisso arbitral como “acordo autônomo”, 

que no caso da Lei Modelo da UNCITRAL define-se por não estar contido no mesmo contrato que originou 

a disputa que almeja-se resolver pela via arbitral, veja-se: TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral 

dos contratos e contratos em espécie. Vol. 3, 15ª edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 823.  
9 ITÁLIA. Codice di Procedura Civile, art. 808: “Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, 

possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si 

tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato La clausola compromissoria 

deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807”. 
10 ANTUNES DA COSTA, Nilton César. Efeitos processuais da convenção de arbitragem. Campinas: 

Editora Servanda, 2006, p. 106 
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controvérsias futuras e determináveis11. Assim dispõe, inclusive, o caput e § 1º do art. 4º 

da Lei de Arbitragem brasileira12. 

 

O compromisso arbitral, por sua vez, é um negócio jurídico celebrado de forma 

posterior à ocorrência do conflito. De tal modo, as partes celebram o compromisso arbitral 

com o intuito de submeter à arbitragem um conflito presente e determinado, sendo o 

próprio conflito o objeto do compromisso13, nos termos do art. 9º, caput da Lei de 

Arbitragem brasileira14.  

 

É de se notar que, quando da promulgação da Lei de Arbitragem, que trouxe 

consigo a referida equiparação, o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, 

previa em seus arts. 267, VII e 301, IX, que apenas o compromisso arbitral excluiria a 

jurisdição estatal. A cláusula compromissória era vista pelo ordenamento jurídico como 

um trato preliminar que constituía obrigação de fazer da parte, razão pela qual não 

impedia a instauração do litígio no seio do Poder Judiciário, sendo apenas fato gerador de 

indenização por perdas e danos quando não observada.  

 

O que se percebe, entretanto, é que para além da diferenciação temporal, o 

legislador desde à época parece intencionar igualar os efeitos decorrentes de ambas as 

espécies de convenção arbitral.  

 

Neste sentido, Alexandre Freitas Câmara leciona que:  

 

“A Lei de Arbitragem brasileira rompeu com um velho preconceito 

existente no Direito Brasileiro ao equiparar a cláusula compromissória ao 

compromisso arbitral, sendo ambos capazes de ter como efeito a instauração da 

arbitragem. Abandona-se, assim, a ideia de que o descumprimento da cláusula 

compromissória só seria capaz de gerar o direito à percepção de uma 

indenização por perdas e danos. A Lei de Arbitragem cria a figura genérica da 

 
11 SCAVONE JR., Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 84. 
12 BRASIL. Art. 4o, caput e § 1º, LArb: “Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual 

as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, 

relativamente a tal contrato. § 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar 

inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.” 
13 BATISTA MARTINS, Pedro. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2008, p. 106.  
14 BRASIL. Art. 9o, caput, LArb: “O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes 

submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial.” 



13 

 

convenção de arbitragem, ato jurídico privado cujo efeito é a instauração da 

arbitragem.”15 

 

Digna de nota também foi certa divergência – hoje já superada pela vigência do 

Código de Processo Civil de 2015 – quanto ao art. 301, § 4º, do Código de Processo Civil 

de 197316, que não sofreu alterações com a promulgação da Lei de Arbitragem e 

permitiria ao juiz conhecer de ofício a cláusula compromissória para a extinção do 

processo sem resolução de mérito, mas não o compromisso arbitral17.  

 

Alinha-se à corrente que considera que a falta de atualização do referido 

dispositivo foi apenas um mero descuido do legislador. E é possível evidenciar tal fato 

inclusive pela literalidade dos arts. 337, § 5º, e 485, VII, ambos do Código de Processo 

Civil de 2015, in verbis:  

 

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...).  

§ 5º. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.” 

 

* * * 

 

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VII – acolher a 

alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral 

reconhecer sua competência;” 

 

A ratio por trás da necessidade de o réu se manifestar quanto à existência da 

convenção arbitral, a qual considera-se essencial, diga-se de passagem, é que como 

negócio jurídico bilateral, é facultado às partes a sua resilição. Assim, caso o réu se omita 

em sua contestação quanto à existência de convenção arbitral, considera-se que houve a 

 
15 CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002, p. 25.  
16 BRASIL. Art. 301, § 4º, CPC/1973: “Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: 

(...) § 4º. Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de ofício da matéria enumerada  

neste artigo.” 
17 “Parece que, realmente, o legislador pretendeu distinguir o regime processual de análise das espécies 

de convenção de arbitragem, dando mais prestígio à cláusula compromissória, ao permitir o conhecimento 

de ofício de sua existência pelo magistrado. A Lei 9.307/1996, que redefiniu a arbitragem no Código de 

Processo Civil, substituindo a designação ‘compromisso arbitral’ mais específica, por ‘convenção de 

arbitragem’, mais genérica. Não o fez, porém no § 4o do art. 301, que se refere apenas ao compromisso 

arbitral.” DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 11a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 

2009, p. 545. Neste sentido, ver também: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da 

Sentença. 6a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 80-81;  
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sua renúncia tácita ao negócio jurídico, com aquiescência implícita da jurisdição do Poder 

Judiciário. 

 

Como bem reconhecido por José Rogério Cruz e Tucci: 

 

“O reconhecimento da convenção arbitral e o consequente julgamento 

sem resolução do mérito será possível tão somente quando houver arguição pelo 

réu. Silente o réu em sua contestação, ocorrerá preclusão lógica e temporal, não 

podendo mais ser acolhida a exceptio fori que eventualmente venha ele alegar 

em momento posterior.”18 

 

Passadas as controvérsias, ao que tudo indica, o legislador caminha cada vez mais 

à menor diferença jurídica entre as duas espécies de convenção arbitral, em estilo similar, 

por exemplo, à Ley del Arbitraje espanhola19 e ao Arbitration Act inglês20. 

 

Afirma-se que a movimentação é positiva para o crescimento contínuo do instituto 

da arbitragem como um todo. Isto é, há uma dupla vantagem ao reduzir a diferenciação 

dos efeitos das duas espécies de convenção de arbitragem, quais sejam: (i) o prestígio à 

autonomia das partes, que possuem a liberdade de contratação do negócio jurídico da 

forma que melhor lhes convém para a submissão do conflito à arbitragem; e (ii) a garantia 

à segurança jurídica quanto à previsibilidade dos efeitos de seus negócios jurídicos.  

 

i. Modalidades da cláusula compromissória 

 

Tendo apresentado já os dois institutos, cabe agora discriminar as modalidades de 

cada um deles, antes de adentrar em seus planos constitutivos e nos vícios que podem vir 

a acometê-los. Neste sentido, a cláusula compromissória possui duas modalidades: a 

cláusula compromissória cheia e a cláusula compromissória vazia. 

 

 
18 CRUZ E TUCCI, José Rogério. In: FERREIRA GOUVÊA, José Roberto. BONDIOLI, Luis Guilherme. 

NAVES DA FONSECA, João Francisco. (Coords.). Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII. 

2a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, pp. 211-212. 
19 ESPANHA. Ley 60/2003, art. 9(1): “El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula 

incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de 

someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de 

una determinada relación jurídica, contractual o no contractual”. 
20 REINO UNIDO. Arbitration Act de 1996, art. 6(1): “In this Part an “arbitration agreement” means an 

agreement to submit to arbitration present or future disputes (whether they are contractual or not)”. 
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 A cláusula compromissória cheia é aquela que, ao ser pactuada pelas partes, já 

contém todas as condições necessárias para que se inicie o procedimento arbitral (e.g. as 

informações constantes dos arts. 10 e 11 da Lei de Arbitragem)21. Enfatiza-se que a 

apresentação de todas estas informações no momento de pactuação do contrato é 

facultada às partes, já que para a lei é suficiente a presença dos requisitos das 

arbitrabilidades subjetiva e objetiva22. Entretanto, parece haver consenso que quanto mais 

direcionada estiver a resolução da controvérsia, mais eficaz será o procedimento 

arbitral23.  

 

 A cláusula arbitral vazia, por sua vez, é aquela que determina apenas a submissão 

das partes à arbitragem, sem em seu conteúdo estar presente a forma de instituição do 

procedimento24. Isto é, embora determine a vinculação de determinada matéria contratual 

à resolução por meio da arbitragem, não institui diversos regramentos aos quais o início 

da arbitragem é dependente, como, por exemplo, a escolha de instituição arbitral ou o 

procedimento de escolha dos membros do tribunal arbitral.  

 

 Ressalta-se que a falta dessas informações não influencia no vínculo criado pela 

contratação da cláusula, sendo convenção que por si só já dota de jurisdição o juízo 

arbitral.25 No entanto, se as partes não cumprirem espontaneamente a complementação 

das informações faltantes, aciona-se o disposto no art. 6º da Lei de Arbitragem e a 

necessidade de lavrar o compromisso arbitral26, visando a dirimir a controvérsia pendente 

de resolução. Nos termos da legislação, a tentativa deve primeiro ser feita interpartes, 

 
21 BATISTA MARTINS, Pedro. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2008. p. 166. 
22 LACRETA, Isabela. Aspectos Contratuais da Cláusula Compromissória. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, Revista de Direito Empresarial, vol. 20, novembro/2016, p. 258.  
23 BRAGHETA, Adriana. Cláusula Compromissória – Auto-Suficiência da Cláusula Cheia. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação. Vol. 2, setembro/2014, p. 36.  
24 SCAVONE JR., Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 86.  
25 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 78; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.389.763, 3ª Turma, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12.11.2013. 
26 BRASIL. Art. 6o, caput e parágrafo único, LArb: “Art. 6º. Não havendo acordo prévio sobre a forma de 

instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à 

arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de 

recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. Parágrafo 

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

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

Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa.”. Neste sentido: MARINONI, Luiz 

Guilherme. Função do Compromisso Arbitral. São Paulo: Revista dos Tribunais, Soluções Práticas – 

Marinoni, vol. 2, outubro/2011, p. 574.  
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com data, hora e local certo para a assinatura do compromisso e, caso uma das partes não 

compareça ou não se chegue a um consenso, o parágrafo único do referido artigo prevê a 

propositura de ação perante o Poder Judiciário para que se lavre o compromisso arbitral27. 

 

 Por fim, destaca-se que, vazia ou cheia, a cláusula compromissória apresenta 

requisitos formais que devem ser respeitados, quais sejam: (i) a forma escrita, sendo a 

inserção no próprio contrato ou em apartado facultada às partes; e (ii) a cláusula 

compromissória em contrato de adesão deve constar em documento apartado e em termos 

negritados, além de que a iniciativa de instauração do procedimento deve ser da parte 

aderente, com vistas a proteger as partes hipossuficientes em contratos dessa espécie28.  

 

ii. Modalidades do compromisso arbitral 

 

Quanto ao compromisso arbitral, este possui variações judiciais e extrajudiciais, 

sendo quatro no total, duas judiciais e duas extrajudiciais.  

 

Já se mencionou no capítulo anterior a primeira hipótese do compromisso arbitral 

judicial, qual seja, aquela do art. 7º da Lei de Arbitragem, quando uma das partes 

contratantes da cláusula compromissória resiste à submissão da controvérsia delimitada 

à arbitragem. Assim, à outra parte é permitido o ingresso em juízo para requerer a 

celebração do compromisso arbitral. 

 

A segunda hipótese do compromisso arbitral judicial está prevista no art. 9º,  

§ 1º, da Lei de Arbitragem. Aqui, é exposta a possibilidade de partes já litigantes em juízo 

estatal optarem pela submissão daquela disputa específica à jurisdição arbitral, ainda que 

 
27 “Resulta inconteste que o Poder Judiciário e competente para dirimir as questões necessárias a 

instauração do Juízo alternativo de resolução de conflitos, inclusive a alegada parcialidade do tribunal 

escolhido pelo ora recorrido, de modo a tornar efetiva a vontade das partes ao instituírem a cláusula 

compromissória, haja vista tratar-se, no caso presente, de cláusula em branco ou vazia, assim entendida 

aquela que se limita a afirmar que qualquer desavença decorrente do negócio jurídico será solucionada 

por meio de arbitragem”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.082.498, 4ª Turma, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, julgado em 20.11.2011. No mesmo sentido, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria 

de Andrade Nery que: “quando a cláusula é vazia, isto é, não contém elementos mínimos para a instauração 

adequada da arbitragem e do tribunal, essa lacuna terá de ser preenchida pelas próprias partes ou, se isto 

não ocorrer, frustra-se a arbitragem e as parets deverão socorrer-se do Poder Judiciário para dirimir a 

controvérsia” NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante. 10ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1.395.  
28 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 17; TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos 

em espécie. Vol. 3, 15ª edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 31; BRASIL, Superior Tribunal 

de Justiça, REsp no 1.602.076/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2016. 
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não o tenham acordado anteriormente, desistindo assim do processo judicial e firmando 

o compromisso arbitral. 

 

A terceira hipótese é aquele prevista no art. 9º, § 2º, da Lei de Arbitragem. É a 

situação na qual as partes, após a instauração do conflito, mas sem cláusula 

compromissória previamente estabelecida e sem processo judicial tramitando no juízo 

estatal, decidem, exercendo sua autonomia e declaração de vontade, submeter o referido 

conflito à jurisdição arbitral. Assim, será lavrado o compromisso arbitral, que, nos termos 

do supramencionado artigo, poderá ser celebrado por escritura pública ou por instrumento 

particular assinado por duas testemunhas.  

 

A última hipótese, que em ciclo perfeito leva de volta à primeira, é no caso de 

existir uma cláusula compromissória vazia e uma parte interessada em iniciar o 

procedimento arbitral. Como já mencionado, o art. 6º da Lei de Arbitragem prevê a 

notificação pela parte interessada de sua contraparte, para a lavratura voluntária do 

compromisso arbitral.   

 

c. Panorama geral de elementos constitutivos da convenção arbitral 

 

Tendo exposto então como as partes submetem seus conflitos ao crivo do tribunal 

arbitral, cabe tecer alguns comentários sobre os elementos que constituem esse negócio 

jurídico. É preciso ter em mente que os três planos constitutivos do negócio jurídico –

existência, validade, e eficácia – devem ser perquiridos, pois a convenção arbitral pode 

ser acometida por vícios em qualquer um destes três planos escalonados29.  

 

A título de maior exposição, também se delimita o entendimento do que se 

entende por cada um destes planos. A existência é relacionada à constituição do negócio 

jurídico para além de sua prática de fato, contendo os seus denominados ‘elementos 

essenciais’30. Por sua vez, discute-se no plano da validade se há algum defeito no negócio 

 
29 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo III. 4ª edição. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1974, p. 15; AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: 

Existência, Validade e Eficácia. São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 24; CABRAL, Antonio do Passo. 

Convenções Processuais: teoria geral dos negócios jurídicos processuais. 3ª edição. Salvador: Editora 

Juspodivm, 2020, p. 314. 
30 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais: teoria geral dos negócios jurídicos processuais. 

3ª edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 314. No mesmo sentido: TALAMINI, Eduardo. Notas 

sobre a Teoria das Nulidades no Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual, no 29, 
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jurídico existente que impeça a produção de seus efeitos, de forma intrinsecamente 

relacionada aos requisitos da lei material31. Por fim, a eficácia diz respeito à reprodução 

dos efeitos jurídicos como desejados pelas partes contratantes32. 

 

A relevância de analisar tais elementos é justamente devido à sua influência direta 

na (in)competência do tribunal arbitral, além de sua competência para determinar a sua 

própria competência. Seguindo então os três planos de análise do negócio jurídico, passa-

se a enfrentar os elementos constitutivos da convenção arbitral e os possíveis vícios de 

existência, validade e eficácia da convenção arbitral.  

 

i. Plano da existência 

 

Os pressupostos da existência da convenção arbitral, assim como o dos negócios 

jurídicos em geral, são divididos em dois grupos de elementos essenciais, quais sejam, os 

intrínsecos – a forma, o objeto e as circunstâncias negociais – e os extrínsecos – o agente, 

o lugar e o tempo de negócio33. De forma corrente, o negócio jurídico é a declaração de 

vontade de seus contratantes, de modo a gerar efeitos criativos, modificativos ou 

extintivos de direitos, sujeitos à licitude, possibilidade e determinação ou 

determinabilidade de seu objeto, além do requisito de forma prescrita ou não defesa em 

lei34.  

 

Retorna-se, então, à ênfase no principal pressuposto do negócio jurídico, do qual 

a convenção arbitral é incontestavelmente dependente: a manifestação de vontade. Dessa 

 
agosto/2005, pp. 40-41. Nota-se que parcela da doutrina aborda o tema pelo viés do suporte fático, 

entendendo que, para ingressar no mundo jurídico, o suporte fático dado ao negócio jurídico teria que ser 

suficiente (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo IV. 4ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1974, pp. 11-12).  
31 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais: teoria geral dos negócios jurídicos processuais. 

3ª edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 330. 
32 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002, p. 49. 
33 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002, p. 33; TALAMINI, Eduardo. Notas sobre a teoria das nulidades no processo civil. Revista 

Dialética de Direito Processual, no 29, agosto/2005, pp. 40-41.  
34 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais: teoria geral dos negócios jurídicos processuais. 

3ª edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, pp. 314-315 
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forma, a Lei de Arbitragem indica a criação de um sistema no qual apenas a manifestação 

escrita e evidente da parte contratante a submete ao procedimento arbitral35.  

 

Breve menção deve ser feita, contudo, à possibilidade de o silêncio configurar a 

expressão de vontade das partes. Nos termos do art. 111 do Código Civil: 

 

“O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o 

autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.” 

 

Embora a regra geral ao se tratar da convenção de arbitragem seja de que é 

necessário o consentimento expresso das partes, o silêncio de um de seus contratantes 

pode ser compreendido como anuência, entendimento proferido pelo Superior Tribunal 

de Justiça quando de sua primeira homologação de sentença estrangeira36. Entretanto, é 

importante ressaltar que a decisão naquele caso se deu devido às circunstâncias fáticas do 

caso, que entendeu extraordinariamente pelo consentimento tácito, e que não deve ser 

considerada como regra. 

 

Entrando especificamente na seara das convenções arbitrais, alinha-se à corrente 

de que a cláusula compromissória cheia e o compromisso arbitral possuem os mesmos 

requisitos de existência, quais sejam: (i) a declaração negocial das partes; (ii) a indicação 

dos árbitros ou de como e por quem estes serão indicados; (iii) a referência ao objeto que 

será submetido à arbitragem – seja este presente ou futuro, determinado ou 

determinável37; e (iv) a sede arbitral. Isto é, devem estar presentes os requisitos do art. 10 

da Lei de Arbitragem, ainda que este se refira expressamente apenas ao compromisso 

arbitral.  

 

Afinal, entende-se que a existência se resume aos elementos necessários para que 

seja instaurado o procedimento arbitral. Nas palavras de Fernanda Sirotsky Scaletscky, 

Marcelo Cândido de Azevedo e Pedro Ricardo Serpa:  

 

 
35 Veja-se, a título de exemplo, a redação do art. 4º, § 1º, da LArb: “A cláusula compromissória deve ser 

estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se 

refira”. 
36 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, SEC no 856/GB, Corte Especial, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, julgado em 18.05.2005.  
37 BATISTA MARTINS, Pedro. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2008. p. 106. 
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“Em suma, os elementos essenciais para a instauração da arbitragem 

referem-se apenas e tão somente à possibilidade de que, quer as partes se 

reportem ao regulamento de um dado órgão arbitral institucional (cláusula 

compromissória remissiva), quer as partes disponham sobre o próprio 

regulamento (cláusula compromissória dispositiva), tenham elas à sua 

disposição um mecanismo de ‘contemple a faculdade de se instituir a arbitragem 

mesmo ausente a outra parte’.”38 

 

 Na mesma linha está o entendimento de Rodrigo Almeida Magalhães, que 

sustenta que:  

 

“para se ter a arbitragem, sem a celebração do compromisso arbitral e 

a intervenção do Poder Judiciário, a cláusula compromissória deverá conter 

todos os requisitos do art. 10 ou a forma de nomear o árbitro ou os árbitros ou 

a instituição encarregada de sua nomeação e determinar o objeto da 

controvérsia, uma vez que os demais requisitos do art. 10 poderão ser 

preenchidos pelo árbitro ou tribunal arbitral, se as partes lhe atribuírem a 

função, o que, normalmente, acontece nos regulamentos das entidades 

especializadas em arbitragem”39 

 

 Por outro lado, a cláusula compromissória vazia, que por sua natureza já é 

incompleta, é incapaz por si só de instaurar o procedimento arbitral sem posterior 

complementação. Assim, para que esteja conforme no plano da existência, bastaria os 

requisitos da declaração de vontade das partes e a referência acerca de futuras 

controvérsias que poderão ser submetidas à arbitragem40.  

 

ii. Plano da validade 

 

Ao se tratar do plano de validade, há a necessidade de enfrentar uma relevante 

questão, especialmente ao se tratar do atual mundo globalizado em que demandas 

transnacionais se fazem cada vez mais comuns, que é justamente a quais requisitos de 

validade será submetida a convenção arbitral.  

 

 
38 SCALETSCKY, Fernanda Sirotsky. DE AZEVEDO, Marcelo Cândido. SERPA, Pedro Ricardo. 

Existência, Validade e Eficácia da Convenção Arbitral. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de 

Direito Empresarial, vol. 3, maio – junho/2014, pp. 321-351.  
39 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Arbitragem e Convenção Arbitral. Belo Horizonte: Editora 

Mandamentos, 2006, p. 241.  
40 SCALETSCKY, Fernanda Sirotsky. DE AZEVEDO, Marcelo Cândido. SERPA, Pedro Ricardo. 

Existência, Validade e Eficácia da Convenção Arbitral. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de 

Direito Empresarial, vol. 3, maio – junho/2014, pp. 321-351. 
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Conforme já exposto, um dos pilares da arbitragem é a liberdade concedida às 

partes de escolher as regras de direito às quais será submetido o procedimento arbitral, 

nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei de Arbitragem. A Convenção de Nova Iorque, diploma 

internacional de ampla aceitabilidade e promulgada no Brasil por meio do Decreto no 

4.311/2002, parece valorizar tal escolha, estabelecendo em seu art. V.1.a que será 

impedida de reconhecimento a sentença arbitral proferida com base em convenção 

arbitral que “não é válido nos termos da lei à qual as partes o submeteram, ou, na 

ausência de indicação sobre a matéria, nos termos da lei do país onde a sentença foi 

proferida”41.  

 

Considerando a delimitação do presente estudo, o enfoque será feito quanto à 

validade da convenção arbitral de acordo com as normas do ordenamento jurídico 

brasileiro, sem prejuízo da utilização de outros sistemas com o intuito de apresentar 

comparações relevantes.  

 

Com isso em mente, o art. 104 do Código Civil elenca os requisitos de validade 

que se aplicam a todos os negócios jurídicos, isto é: (i) a capacidade do agente; (ii) a 

licitude, possibilidade, determinabilidade ou determinação do objeto; e (iii) a forma 

prescrita ou não defesa em lei. Passar-se-á então a destrinchar estes três elementos da 

validade, aplicando-os à convenção arbitral.  

 

Mencionou-se, ao tratar das espécies de convenção arbitral, os conceitos de 

arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Estes conceitos se relacionam intrinsecamente com a 

validade da cláusula compromissória e do compromisso arbitral em si. Isto porque, além 

cumprirem com os requisitos genéricos da validade expostos no Código Civil, as partes 

contratantes da convenção arbitral também devem cumprir com os requisitos da Lei de 

Arbitragem, ao se tratar de a submissão de pessoas específicas à arbitragem 

(arbitrabilidade subjetiva) e de a submissão da matéria controversa à arbitragem 

(arbitrabilidade objetiva). 

 

 
41  “Article V(1)(a) provides for recognition of the parties’ autonomy and application of the law chosen by 

the parties to govern their arbitration agreement. That basic rule [permits] the parties to select the law 

governing the arbitration agreement (…). Among other things, Article V(1)(a)’s first prong gives effect to 

either an express or an implied choice of law governing the arbitration agreement.” BORN, Gary. 

International Commercial Arbitration. 2ª edição. Haia: Kluwer Law International, 2014, p .495. 
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De início, a capacidade do agente para celebrar convenção arbitral – a referida 

arbitrabilidade subjetiva – está prevista no art. 1º da Lei de Arbitragem, se referindo a 

pessoas capazes de contratar. Tal menção remete necessariamente à capacidade de fato, 

e não à capacidade de direito42, isto é, para a celebração da convenção arbitral é necessária 

a capacidade de exercício válido dos direitos dos quais a parte é titular.  

 

 Quanto à licitude do objeto – a referida arbitrabilidade objetiva – o art. 1º da Lei 

de Arbitragem se refere a direito patrimonial disponível, qual seja, que “pode ser ou não 

exercido livremente pelo seu titular, sem que haja norma cogente impondo o 

cumprimento do preceito, sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato praticado com 

infringência”43. A consequência para o desatendimento à arbitrabilidade objetiva, por 

meio da previsão antecipada quanto à submissão de controvérsia que não poderia ser 

objeto de procedimento arbitral, é a invalidade da convenção44. Essa previsão, a título de 

exemplo, é expressa no art. 3º da Lei Portuguesa de Arbitragem Voluntária45. Lembra-se 

aqui que, devido à natureza das diferentes convenções arbitrais, o requisito da 

determinabilidade ou determinação do objeto vai depender da espécie escolhida pelas 

partes, já que se por um lado a cláusula compromissória submete controvérsias futuras e 

portanto logicamente menos delimitadas, por outro o compromisso arbitral tem 

exigências mais graves, já que submete à arbitragem controvérsias já existentes e portanto 

é necessária a sua indicação e delimitação exata – com todos os requisitos do art. 10 da 

Lei de Arbitragem –, sob pena de sua nulidade. 

 

 Por fim, passa-se à forma da convenção arbitral. Os art. 4º, § 1º, e o art. 9º, § 2º, 

ambos da Lei de Arbitragem, preveem expressamente a forma escrita para a convenção 

arbitral. Atenta-se também que, embora não haja nenhuma previsão legal para tanto, 

 
42 Sobre a diferença entre capacidade de direito e capacidade de fato, leciona Caio Mário da Silva Pereira 

que “A esta aptidão oriunda da personalidade, para adquirir os direitos na vida civil, dá-se o nome de 

capacidade de direito, e se distingue da capacidade de fato, que é a aptidão para utilizá-los e exercê-los 

por si mesmo.” PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. I. 29ª edição. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 221. 
43 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 38. 
44 SCALETSCKY, Fernanda Sirotsky. DE AZEVEDO, Marcelo Cândido. SERPA, Pedro Ricardo. 

Existência, Validade e Eficácia da Convenção Arbitral. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de 

Direito Empresarial, vol. 3, maio – junho/2014, pp. 321-351. 
45 PORTUGAL. Lei de Arbitragem Voluntária (Lei no 63/2011), art. 3º: “É nula a convenção de arbitragem 

celebrada em violação do disposto nos arts. 1º e 2º”. Dispõe o art. 1º da mesma lei, em seus item 1, que 

“(...) qualquer litígio respeitante à interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, 

mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros”.  
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alinha-se à corrente que admite como forma escrita a convenção arbitral que consta em 

troca de mensagens eletrônicas, missivas ou outras comunicações nas quais reste prova 

escrita, embora reconheça que há divergência acerca do tema46.   

 

iii. Plano da eficácia 

 

Tendo esboçado brevemente as características da convenção arbitral nos planos 

da existência e da validade, cabe, por fim, analisar o plano da eficácia aplicado à 

convenção de arbitragem. Ao tratar da eficácia da convenção de arbitragem e dos efeitos 

que dela decorrem, a doutrina parece adotar um duplo caráter: o do acordo de vontades e 

o do pacto processual.  

 

Como discorre Carlos Alberto Carmona: 

 

“Em síntese apertada, a convenção de arbitragem tem duplo caráter: 

como acordo de vontades, vincula as partes no que se refere a litígios atuais ou 

futuros, obrigando-as reciprocamente à submissão ao juízo arbitral; como pacto 

processual, seus objetivos são os de derrogar a jurisdição estatal, submetendo 

as partes à jurisdição dos árbitros.”47 

 

 Tais efeitos, que se relacionam com o objeto do presente estudo, geram justamente 

os aspectos positivo e negativo equiparáveis àqueles do princípio da competência-

competência nos termos do art. 8º e seu parágrafo único da Lei de Arbitragem, por, em 

um, estabelecer a obrigatoriedade da submissão da controvérsia ao juízo arbitral e, em 

 
46 “Não está descartada, igualmente, a contratação por via eletrônica, embora esta forma de consolidação 

da vontade das partes ainda careça, para sua total segurança, de alguma regulamentação que sistematize 

chaves de autenticação e senhas de confirmação de mensagens.” CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem 

e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 105. No mesmo 

sentido: WALD, Arnoldo. Arbitragem Comercial Internacional. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 85; 

GONÇALVES, Eduardo Daivhão. Relações da Arbitragem com a Internet. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, Revista Brasileira de Arbitragem, ano 2, no 8, outubro - dezembro/2005, p. 49; JUNQUEIRA, 

Gabriel Herscovici. Arbitragem Brasileira na Era da Informática: um estudo das principais questões 

processuais. Dissertação de Mestrado: USP, São Paulo, 2014, p. 41. Disponível em: 

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-11022015-

144147/publico/INTEGRAL_Gabriel_Herscovici_Luiz_Junqueira.pdf>, último acesso em 04.10.2020. 

Em sentido contrário: SCHULTZ, Thomas. Online arbitration: binding or non-binding? In: Arbitragem 

Internacional: UNIDROIT, CISG e Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2010, pp. 156-

157; YU, Hong-lin. NASIR, Motassem. Can Online Arbitration Exist Within the Traditional Arbitration 

Framework? Journal of International Arbitration, vol. 25, no 3, outubro/2003, p. 458.  
47 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 79. 
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dois, derrogar a apreciação de questões atinentes à cláusula compromissória pelo Poder 

Judiciário48.  

 

 Cabe mencionar que parcela da doutrina internacional reconhece existir uma 

diferença entre os efeitos positivo e negativo da convenção arbitral e os efeitos positivo e 

negativo do princípio da competência-competência. É que, na hipótese em que há uma 

impugnação à existência ou validade da convenção de arbitragem, o efeito positivo do 

princípio da competência-competência emana da lei aplicável ou de convenções 

internacionais, e não do acordo interpartes cuja existência ou validade é objeto de 

controvérsia. Chega-se à mesma conclusão ao considerar o efeito negativo. Nas palavras 

de Gary Born: 

 

“It is impossible to rest the exclusion of national court authority on an 

“agreement” to arbitrate whose existence or validity is challenged and which 

may ultimately prove to be non-existent or invalid; in these cases, there is simply 

no agreement on which to base any negative effects, that would deprive a 

national court of jurisdiction it otherwise possessed. Rather, the exclusion of 

national court jurisdiction again derives from the terms of national arbitration 

legislation and international arbitration instruments, which are the basis for 

concluding that a national court lacks or may not exercise jurisdictional 

competence it would otherwise possess.”49 

 

 Existe ainda, uma última discussão quanto à eficácia da convenção arbitral que 

merece breve destaque nas seguintes linhas, qual seja, a possibilidade de extensão dos 

efeitos da convenção arbitral àqueles que não a celebraram. A regra, por configurar 

avença contratual limitada por sua relatividade50, é que os efeitos da convenção arbitral 

abrangem apenas aqueles que a pactuaram51. 

 
48 COELHO, Eleonora. ANCEL, Bertrand. Os Efeitos da Convenção de Arbitragem. In: LEMES, Selma 

Ferreira. CARMONA, Carlos Alberto. BATISTA MARTINS, Pedro. (Coords.). Arbitragem. São Paulo: 

Editora Atlas, 2007, pp. 330-331. 
49 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. 2a edição. Haia: Editora Kluwer Law International, 

2014, p. 1.071. 
50 Sobre a relatividade contratual, Caio Mario da Silva Pereira leciona que “O contrato somente deverá 

surtir efeito, ou ser eficaz, entre as partes que tenham compactuado nesse sentido, significando que aqueles 

que não tenham interferido na relação contratual de forma direta não poderiam ser, a princípio, 

alcançados pelos efeitos imediatos do contrato”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito 

Civil, vol. III. 29ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 15.  
51 Quanto à aplicação interpretação restritiva dos efeitos da convenção arbitral apenas às partes que dela 

pactuaram, ver: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª 

edição, São Paulo: Editora Atlas, 2009, pp. 113-116; BRASIL, Supremo Tribunal Federal, SEC no 

6.753/GB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 13.06.2002. 
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Contudo, a manifestação de vontade de inclusão na avença nem sempre estará 

evidente ou será categórica no instrumento contratual, possibilitando a extensão a 

terceiros não signatários. Para tanto, é necessária a cautela para que haja externação 

específica da vontade da parte de se submeter à convenção arbitral52.  

 

Naturalmente, existem diversas formas de extensão dos efeitos da convenção de 

arbitragem a terceiros, como, por exemplo, a vinculação de acionistas às cláusulas 

estatutárias53, a teoria do estoppel54 e a teoria do grupo de companhias55. 

 
52 A doutrina nacional e internacional não apresenta divergência quanto à natureza do instituto da 

arbitragem como método voluntário de resolução de conflitos, compreendendo elementos de jurisdição e 

de contrato. Tais facetas são interdependentes, encontrando fundamento justamente na manifestação de 

vontade das partes – a função jurisdicional dos árbitros decorre de contrato entre as partes. Neste sentido: 

MAGALHÃES, José Carlos. BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial. São Paulo: Editora Freitas 

Bastos, 1986, p. 21; BAPTISTA, Luiz Olavo. Cessão de contrato e autonomia da cláusula arbitral. In: 

BASSO, Maristella. CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Lições de Direito Internacional. Curitiba: 

Editora Juruá, 2008, p. 31.  
53 A Lei das S.A. (Lei no 6.404/1976), após a reforma de 2001, passou a dispor, em seu art. 109, § 3º, que 

é possível o “estatuto da sociedade (...) estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, 

ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante 

arbitragem, nos termos em que especificar.” A questão de abrangência da cláusula estatutária a terceiros 

aparece quando se inquire se a cláusula poderá vincular os acionistas que ingressarem na sociedade após a 

sua celebração, os acionistas dissidentes ou ausentes. Aqui, alinha-se à corrente que entende que (i) quanto 

ao acionista que ingressa na sociedade após a sua celebração, dada a condição de conhecimento da cláusula 

estatutária pelo ingressante, a vontade de adquirir as ações e ser parte da companhia deve ser vista de forma 

equivalente ao consentimento à cláusula compromissória estatutária; e (ii) quanto aos acionistas dissidentes 

ou ausentes, deve-se aplicar o princípio majoritário, que prevê a vinculação de todos os acionistas pelas 

deliberações assembleares, inclusive os ausentes ou dissidentes (veja-se, nesse sentido, a previsão expressa 

do art. 1.072, § 5º, do Código Civil). Assim, não deve a cláusula compromissória estatutária ser vista como 

inválida ou ineficaz de forma prima facie. Nas palavras de Guilherme Recena Costa, entretanto, “(...) é 

necessário que a convenção garanta a participação paritária no processo de todos os sujeitos afetados 

pela sentença arbitral (que decida situação incindível). Para fazê-lo, deve impor-se como condição de 

validade e eficácia da cláusula: (i) a previsão de que o tribunal arbitral seja constituído inteiramente por 

autoridade nomeadora estranha à sociedade (e seus acionistas); (ii) a possibilidade real e efetiva de 

intervenção voluntária de terceiros-acionistas no processo, o que pressupõe que se lhes dê ciência da 

propositura da demanda.” (RECENA COSTA, Guilherme. Partes e Terceiros na Arbitragem. Doutorado 

em Direito. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015, p. 119). Caso tais requisitos não sejam atendidos, 

caberia impugnação da cláusula compromissória perante o Poder Judiciário.  
54 O conceito de estoppel, originário do common law, corresponde no Brasil à teoria dos atos próprios 

conforme a aplicação da boa-fé objetiva (conforme arts. 113, 187 e 422 do Código Civil). Assim, alguém 

que se beneficiou do contrato, ainda que não signatário da cláusula compromissória, não pode depois alegar 

que não houve consentimento ou vinculação, sob pena de se enquadrar no venire contra factum proprium 

(HANOTIAU, Bernard. Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class Actions. 

Haia: Kluwer Law International, 2006; RECENA COSTA, Guilherme. Partes e Terceiros na Arbitragem. 

Doutorado em Direito. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015, p. 126).  
55 Os grupos de sociedade são agrupamentos de pessoas jurídicas autônomas, mas que possuem direção e 

gerenciamento compartilhados e interligado à noção de controle. Assim, há alguma unicidade econômica e 

administrativa centralizada, o que influencia também na celebração de contratos pelas sociedades 

independentes que compõem o grupo (MUNHOZ, Eduardo. Arbitragem e Grupos de Sociedades. In: 

VERÇOSA, Haroldo Malheiros (Org.). Aspectos da Arbitragem Internacional. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2009, p. 159). Entretanto, a extensão não pode e nem deve ser automática. Alinha-se à corrente 

de Arnoldo Wald, que elenca requisitos cumulativos para que seja admitida a extensão, quais sejam, (i) o 

desempenho de papel ativo na negociação da qual adveio a convenção arbitral; (ii) o envolvimento na 

execução do acordo do qual constou a convenção arbitral; e (iii) a representação da não signatária, explícita 
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Ressalta-se que não se ignora a existência de ampla discussão acerca do 

envolvimento de terceiros na arbitragem56. Para fins deste trabalho monográfico, 

escolheu-se não abordar outras formas de extensão por se distanciarem dos argumentos 

que serão apresentados no presente estudo.  

 

De qualquer forma, o relevante é aqui pontuar que os efeitos da cláusula, para 

além de vincularem as partes contratantes, podem vir a englobar também os não 

signatários, em situações específicas que permitem tal extensão. O que se percebe, 

entretanto, e tomando emprestadas as palavras da professora Marcela Kohlbach é que, na 

prática, são “segrega[das] as teorias, mas o que na verdade é preciso é olhar se realmente 

há o consentimento implícito (...), até aonde aquela parte consentiu, até onde houve 

efetiva participação?”57 

 

Desta forma, tendo exposto os elementos que compõem a existência, validade e 

eficácia da convenção de arbitragem, cabe agora adentrar no princípio da competência-

competência, que regerá a questão processual de a quem cabe a análise dos vícios da 

convenção arbitral.  

 

3. O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA 

 

Apresentados os seus elementos constitutivos – de onde decorrem os vícios que 

podem vir a acometer a convenção de arbitragem – chega-se ao cerne principal do 

presente estudo, qual seja, a quem recai a competência para analisar estes vícios e quais 

 
ou implícita, no negócio jurídico (WALD, Arnoldo. A arbitragem, os grupos societários e os conjuntos de 

contratos conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 1, no 2, maio 

– agosto/2004, pp. 31-59). Tais requisitos parecem também serem adotados, ao menos em parte, pela 

jurisprudência. O leading case deste tipo de extensão é o Dow Chemical v. Isover Saint Gobain, precedente 

internacional julgado por tribunal da CCI que permitiu a extensão da cláusula compromissória contida em 

contratos de distribuição, englobando tanto a matriz estadunidense quanto a subsidiária francesa da Dow 

Chemical (ver: ALVES, Rafael Francisco. Corte Internacional de Arbitragem da CCI. Sentença Parcial n. 

4.131, de 23 de setembro de 1982. Dow Chemical v. Isover Saint Gobain. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

Revista Brasileira de Arbitragem. vol. 20, outubro – dezembro/2008, pp. 197-206). No Brasil, o precedente 

mais relevante é o Caso Anel v. Trellerborg (BRASIL, TJ/SP, Apelação Cível no 267.450, 7ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. Constança Gonzaga, julgado em 24.05.2006 (Caso Anel vs. Trellerborg). 
56 Para questões específicas atinentes ao tema de terceiros na arbitragem, ver: RECENA COSTA, 

Guilherme. Partes e Terceiros na Arbitragem. Doutorado em Direito. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 2015, p. 119; KOHLBACH, Marcela. Participação de Terceiros na Arbitragem. São Paulo: Editora 

Quartier Latin, 2020. 
57 KOHLBACH, Marcela. CREMASCO, Suzana. Participação de terceiros na arbitragem. Palestra 

realizada por parceria entre as organizações Mulheres no Processo Civil e As Processualistas. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=4R-xN0RKx7o>. Minuto 28.  
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são as consequências de seu reconhecimento (ou não) pelo poder competente. Para tanto, 

faz-se necessário dar um passo atrás e analisar o princípio que tangencia toda essa 

questão, qual seja, o princípio da competência-competência.  

 

Em termos gerais, que serão elaborados ao decorrer do presente capítulo e do 

próximo, o princípio da competência-competência, na seara arbitral, estabelece que o 

tribunal arbitral tem a competência primária para julgar as questões atinentes à sua própria 

competência. 

 

Para entender os desdobramentos dessa postulação, serão abordados: (i) um breve 

exame acerca da relação entre os princípios da competência-competência e da 

separabilidade; (ii) uma perspectiva internacional do reconhecimento e positivação do 

princípio da competência-competência; e (iii) a implementação no princípio da 

competência-competência no Brasil.  

 

a. O princípio da competência-competência e o princípio da separabilidade 

 

De início, importante distinguir os princípios da competência-competência e da 

separabilidade da cláusula compromissória. Partindo da definição do princípio da 

competência-competência acima exposta, tem-se que o princípio da separabilidade da 

cláusula compromissória, por sua vez, é concernente à autonomia da cláusula 

compromissória em relação ao contrato no qual está inserida ou ao qual faz referência. 

Assim, tem-se que a nulidade do contrato não acarreta, necessariamente, na nulidade da 

convenção. 

 

Com efeito, as partes, ao celebrarem cláusula compromissória, criam relação 

jurídica diversa daquela contida no contrato principal. Afinal, a manifestação de vontade 

atinente à cláusula compromissória se refere exclusivamente à resolução de eventuais 

conflitos pela via arbitral, com ligação meramente instrumental ao objeto principal da 

avença58. 

 

 
58 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 173 
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Senão por esse motivo que parte da doutrina afirma que a situação é equiparável 

àquela na qual as partes tenham celebrado dois contratos: o primeiro sendo o principal e 

o segundo específico para regulamentar a solução de controvérsias que advirão do 

primeiro59. Naturalmente, nada impede que as causas de nulidade ou anulabilidade do 

contrato principal e da cláusula compromissória sejam as mesmas, o que ocorreria, por 

exemplo, em vícios relacionados à declaração de vontade ou à capacidade das partes.  

 

De qualquer forma, ainda que a cláusula compromissória esteja aderida ao 

contrato, a sua autonomia jurídica em relação ao contrato principal constitui uma 

individualidade, o que resulta em sua existência, validade e eficácia também ser 

autônoma60. Por esta razão, ao se deparar com um contrato principal eivado de vício, o 

tribunal arbitral continua competente para dirimir o conflito.  

 

 E é justamente nesta linha em que os princípios da separabilidade e da 

competência-competência encontram o seu denominador comum. Como bem explicitado 

por Carlos Alberto Carmona: 

 

“Por consequência, se um contrato nulo (...) afetasse a cláusula 

compromissória nele encaixada, os árbitros nunca teriam competência para 

decidir sobre questões ligadas exatamente à nulidade do contrato. Seria então 

muito fácil afastar a competência dos árbitros, pois bastaria que qualquer das 

partes alegasse matéria ligada à nulidade do contrato para que surgisse a 

necessidade de intervenção do juiz togado.”61 

 

 Sendo assim, a competência dos árbitros para, no limite, decidirem acerca da sua 

própria competência também está intrinsecamente relacionada à separabilidade e 

autonomia da cláusula compromissória. Estabelecidas a importância e a relação entre 

estes princípios fundamentais ao funcionamento do procedimento arbitral, parte-se então 

à análise do princípio da competência-competência. 

 

 
59 Nesse sentido: STRENGER, Irineu. Comentários à Lei Brasileira de Arbitragem. São Paulo: Editora 

LTR, 1998, pp. 65-67.  
60 CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Tratado Geral da Arbitragem. Belo Horizonte: Editora 

Mandamentos, 2000, p. 234.  
61 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 173 
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b. Reconhecimento internacional 

 

O princípio da competência-competência é aceito de forma praticamente universal 

em convenções internacionais de arbitragem, legislações nacionais e regras institucionais 

de câmaras de arbitragem, assim como decisões judiciais e sentenças arbitrais. Como 

consequência, a ideia de que um tribunal arbitral presumidamente possui a competência 

para considerar e decidir questões acerca de sua própria competência deve ser 

considerado um princípio basilar da arbitragem62. Isso é confirmado, sobretudo, nas 

palavras de Gary Born: 

 

“by the almost complete absence of any authority denying the power of 

arbitral tribunals to consider and decide jurisdictional challenges, subject to 

subsequent judicial review. It is also confirmed by the long-standing recognition 

of the competence-competence doctrine in the related fields of state-to-state and 

investment arbitration.”63 

 

 Traçando então um caminho correlacionado ao disposto no parágrafo inicial, o 

princípio da competência-competência tem amplo reconhecimento em convenções 

internacionais de arbitragem. A Convenção Europeia e a Convenção do ICSID, por 

 
62 Historicamente, o princípio da competência-competência originou-se no processo estatal. De fato, foi 

concebido originalmente por processualistas alemães, sob a guisa do Kompetenz-Kompetenz, doutrina que 

previa que cada juiz poderia decidir acerca de sua própria competência para julgar o mérito das ações que 

lhe são submetidas, postura consoante com aquela adotada no Brasil. Nas palavras de Rodrigo Garcia da 

Fonseca, “Em qualquer ação judicial, a primeira análise feita pelo magistrado é no tocante à sua própria 

competência ou incompetência para apreciar a demanda. Os demais aspectos da causa só serão 

apreciados se, a princípio, o juiz encarregado se considerar competente para fazê-lo.” (FONSECA, 

Rodrigo Garcia da. O Princípio da Competência-Competência na Arbitragem: Uma Perspectiva Brasileira. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 9, abril – junho/2006, pp. 277-

303).  Ao decorrer do século XX, entretanto, tribunais alemães e suíços começaram a reconhecer que 

também aos árbitros era conferido o poder de decidir acerca da validade da cláusula compromissória e do 

contrato no qual ela estava inserida (neste sentido: NUSSBAUM, Arthur. The Separability Doctrine in 

American and Foreign Arbitration, Nova Iorque: Universidade de Nova Iorque, New York University Law 

Quarterly Review, vol. 17, no 4, maio/1940, p. 610; ALEMANHA, Tribunal de Justiça Federal, processo no 

1955 BB 552, julgado em 03.03.1995). Desde então, com a subsequente consolidação doutrinária, 

jurisprudencial e normativa, o princípio tornou-se basilar também na seara arbitral (neste sentido: 

FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l'arbitrage 

commercial international. Paris: Editora Litec, 1996, pp. 409 e ss).  
63 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. 2a edição. Haia: Editora Kluwer Law International, 

2014, pp. 1.051-1.052 
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exemplo, reconhecem explicitamente o princípio da competência-competência em seus 

arts. V(3)64 e 41(1)65, respectivamente. 

 

 A Convenção de Nova Iorque de 1959, ratificada no Brasil por meio do Decreto 

no 4.311/2002, por sua vez, aparenta não tratar do referido princípio, já que em seus 

termos expressos não há nada que caracterize uma abordagem ao tema. Entretanto, seria 

irresponsável declarar que a Convenção de Nova Iorque é irrelevante às questões do 

princípio da competência-competência.  

 

 Afinal, é evidente que os arts. II(3) e V(1)66 da Convenção de Nova Iorque 

reconhecem que tanto o tribunal arbitral quanto as cortes nacionais podem considerar e 

decidir questões atinentes à competência do tribunal arbitral. Em especial, os arts. V(1)(a) 

e V(1)(c) estabelecem que um tribunal arbitral pode ter proferido sentença apesar de 

objeções jurisdicionais, abordando – explícita ou implicitamente – questões atinentes à 

 
64 UNIÃO EUROPEIA. Convenção Europeia sobre Arbitragem Comercial Internacional de 1961, art. V(3): 

“Sujeito a qualquer controle judicial posterior previsto pela lex fori, o árbitro cuja competência é 

questionada poderá proceder com a arbitragem, determinar a sua própria competência e decidir acerca 

da existência ou validade da convenção de arbitragem ou do contrato que contenha a convenção.” 

Tradução livre. 
65 ICSID. Convenção do ICSID de 1966, art. 41 (1): “O tribunal arbitral será o julgador de sua própria 

competência.” Tradução livre. Original, em inglês, disponível em: <https://icsid.worldbank.org/ 

sites/default/files/ICSID%20Convention%20English.pdf>. Último acesso em 31.10.2020.  
66 CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE SOBRE O RECONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DE 

SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS DE 1958, art. II(3): “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 inexeqüível.”; art. V(1): “1. O reconhecimento 

e a execução de uma sentença poderão ser indeferidos, a pedido da parte contra a qual ela é invocada, 

unicamente se esta parte fornecer, à autoridade competente onde se tenciona o reconhecimento e a 

execução, prova de que: a) as partes do acordo a que se refere o Artigo II estavam, em conformidade com 

a lei a elas aplicável, de algum modo incapacitadas, ou que tal acordo não é válido nos termos da lei à 

qual as partes o submeteram, ou, na ausência de indicação sobre a matéria, nos termos da lei do país onde 

a sentença foi proferida; ou b) a parte contra a qual a sentença é invocada não recebeu notificação 

apropriada acerca da designação do árbitro ou do processo de arbitragem, ou lhe foi impossível, por 

outras razões, apresentar seus argumentos; ou c) a sentença se refere a uma divergência que não está 

prevista ou que não se enquadra nos termos da cláusula de submissão à arbitragem, ou contém decisões 

acerca de matérias que transcendem o alcance da cláusula de submissão, contanto que, se as decisões 

sobre as matérias suscetíveis de arbitragem puderem ser separadas daquelas não suscetíveis, a parte da 

sentença que contém decisões sobre matérias suscetíveis de arbitragem possa ser reconhecida e executada; 

ou d) a composição da autoridade arbitral ou o procedimento arbitral não se deu em conformidade com o 

acordado pelas partes, ou, na ausência de tal acordo, não se deu em conformidade com a lei do país em 

que a arbitragem ocorreu; ou e) a sentença ainda não se tornou obrigatória para as partes ou foi anulada 

ou suspensa por autoridade competente do país em que, ou conforme a lei do qual, a sentença tenha sido 

proferida.”. 
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existência ou validade da convenção arbitral ou o seu escopo. Nestes casos, determina 

que as sentenças arbitrais estarão sujeitas à revisão judicial em ações de reconhecimento 

de decisões estrangeiras.  

 

Nesse sentido, deve a Convenção de Nova Iorque ser interpretada como a requerer 

de seus signatários que aos tribunais arbitrais seja permitida a análise de questões 

atinentes à própria competência – sem prejuízo de acordo contrário das partes. Caso 

contrário, isso impediria de forma significativa o procedimento arbitral e contradizer-se-

ia de forma cabal a premissa da Convenção de Nova Iorque de que os árbitros tomem 

decisões acerca de sua própria competência em sede de sentença arbitral67. 

  

 Por sua vez, os arts. II(3) e V(1) da Convenção de Nova Iorque também permitem 

expressamente a análise pelo poder judiciário estatal de questões atinentes à competência 

do tribunal arbitral. O art. II(3) parece contemplar a possibilidade de decisão judicial 

interlocutória antes do proferimento da sentença arbitral, ao determinar que a corte estatal 

“encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate que tal acordo é nulo e sem 

efeitos, inoperante ou inexequível”. Seria impossível para a corte estatal fazer tal 

determinação sem analisar as questões relevantes atinentes à competência do tribunal 

arbitral.  

 

 A profundidade da análise feita pelas cortes estatais sob a égide da Convenção de 

Nova Iorque é motivo de debate entre a doutrina e jurisprudência internacional, com 

algumas jurisdições determinando que a referida Convenção requer que as cortes 

nacionais (ao se tratar de arbitragem com sede estrangeira) tenham a última palavra acerca 

da competência do tribunal arbitral e alguns doutrinadores sugerindo que o diploma 

permitiria apenas uma análise prima facie pelo tribunal homologatório68. 

 
67 Afinal, a interpretação que aqui se faz é que, caso aos tribunais arbitrais não pudessem – nesse contexto 

– analisarem a questão de sua própria competência, as partes poderiam suspender a efetividade das 

convenções de arbitragem ao simplesmente formularem uma objeção à competência do tribunal arbitral. 

Isto porque, na prática, seria suspenso o procedimento arbitral até a determinação judicial acerca da 

competência do tribunal arbitral.  
68  Há discussão, ainda sob a égide da Convenção de Nova Iorque, que o grau de análise permitido à corte 

estatal varia de acordo com o pedido formulado pela parte, seja o de execução de uma convenção arbitral, 

seja o de reconhecimento da sentença arbitral. Nas palavras de Marike Paulsson, “A merely prima facie 

review of the request to recognize an arbitration agreement bears two risks: (1) denial of (ordinary) justice 

if there was no valid arbitration agreement and (2) a full arbitration on the basis of an invalid arbitration 

agreement. A prima facie review affects the burden of proof. The court must bear in mind that all parties 

do have a right of access to courts in the hypothetical absence of a valid arbitration agreement. Some courts 
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 Alinha-se, neste caso específico que trata de reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais estrangeiras, que a Convenção de Nova Iorque não determina que a 

corte estatal homologatória faça uma revisão extensa da competência do tribunal arbitral 

que proferiu a sentença homologanda, mas que tampouco a lei exclui tal possibilidade, 

caso seja necessária. Nas palavras de Gary Born:  

 

“The Convention does not contain or suggest either a prima facie or a 

full review standard. As discussed above, Article II(3) of the Convention 

specifically provides for national courts to refer parties to arbitration if those 

courts “find” that the arbitration agreement is valid; it is not possible to interpret 

that text as excluding full judicial review of jurisdictional objections.”69 

 

 Desta forma, ainda que não tenha as palavras “competência-competência” 

exaradas no corpo de seu texto, a Convenção de Nova Iorque também aborda a temática 

deste princípio.  

 

 Seguindo então para as legislações nacionais de arbitragem, a maior parte das 

legislações nacionais reconhece alguma versão do princípio da competência-

competência70. A maior discussão, que será travada no próximo capítulo deste estudo, ao 

abordar os efeitos positivos e negativos do princípio da competência-competência, não é 

quanto à existência e relevância do princípio, mas sim quanto à sua aplicação na alocação 

 
consider the threshold verification under Article II to be limited to a prima facie determination in that if 

the arbitration agreement is not manifestly inoperant, it is thus subject to full control at the enforcement 

stage. Other courts conduct a plenary examination at the outset.” (PAULSSON, Marike. The 1958 New 

York Convention in Action. Haia: Kluwer Law International, 2016, p. 66). A Corte Suprema da Suiça, por 

exemplo, já determinou que “[t]he thesis which recognizes an arbitration objection if only there is an 

appearance of a valid arbitration agreement is at odds with the State court’s duty to examine its own 

jurisdiction exhaustively before deciding on the merits, as well as with the possible effect of a decision by 

a State court not to hear the merits.” (SUIÇA, Tribunal de Justiça Federal, Compagnie de Navigation et 

Transports SA v. MSC-Mediterranean Shipping Company SA, julgado em 16.01.1995). Por sua vez, a Corte 

de Apelação do 5º Circuito dos EUA, ao analisar o mesmo tema, decidiu que “[a]bsent allegations of fraud 

in the inducement of the arbitration clause itself, arbitration must proceed when an arbitration clause on 

its face appears broad enough to encompass the party’s claims.” (EUA, Corte de Apelação do 5o Circuito 

dos Estados Unidos da América, Sedco, Inc. v. Petroleos Mexicanos Mexican National Oil, Co., julgado 

em 12.08.1985). Essa interpretação também é consoante com decisões proferidas no Reino Unido. Veja, 

nesse sentido: REINO UNIDO, Corte de Apelação da Inglaterra e do País de Gales, Welex A.G. v. Rosa 

Maritime Ltd, julgado em 03.07.2003. 
69 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. 2a edição. Haia: Editora Kluwer Law International, 

2014, p. 1.055.  
70 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. 2a edição. Haia: Editora Kluwer Law International, 

2014, p. 1.060 
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de competência entre as cortes estatais e os tribunais arbitrais, e quanto ao timing de cada 

uma dessas intervenções.  

 

Afinal, em praticamente todos os regimes de arbitragem nacionais, é presumida a 

competência-competência do tribunal arbitral, sujeita à subsequente revisão judicial. Na 

ausência de um acordo expresso em contrário, os árbitros são considerados a autoridade 

competente para considerar e decidir preliminarmente, disputas quanto à sua própria 

competência. Esta presunção é derivada dos objetivos basilares do procedimento arbitral 

e dos poderes de mandato inerentes ao tribunal adjudicatório. 

 

Passadas tais considerações, a Lei Modelo da UNCITRAL autoriza 

expressamente que os árbitros decidam acerca de sua própria competência em seu art. 

1671. Com efeito, o referido artigo expressamente dota o tribunal arbitral da competência 

para julgar objeções à sua competência, o que inclui disputas acerca da validade e da 

existência da convenção de arbitragem72. É evidente, assim, que há o reconhecimento 

pela Lei Modelo da UNCITRAL de que os árbitros possuem a competência para 

determinar a própria competência.  

 

Nos Estados Unidos, o Federal Arbitration Act não aborda expressamente a 

questão do princípio da competência-competência, o que inclusive já foi motivo de crítica 

por parcela da doutrina73. Entretanto, há consolidada jurisprudência nos tribunais 

superiores estadunidenses de que os tribunais arbitrais possuem a competência para 

 
71 UNCITRAL. Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional de 1985, com as 

alterações adotadas em 2006. “Artigo 16. Competência do tribunal arbitral para decidir sobre a sua 

própria competência. (1) O tribunal arbitral pode decidir sobre a sua própria competência, incluindo 

qualquer objeção relativa à existência ou validade da convenção de arbitragem. Para este efeito, uma 

cláusula compromissória que faça parte de um contrato é considerada como um acordo autônomo das 

demais cláusulas do contrato. A decisão do tribunal arbitral que considere nulo o contrato não implica 

ipso jure a nulidade da cláusula compromissória.”. Tradução não oficial realizada por MANGE, Flavia et 

al. Disponível em: <http://www.cbar.org.br/leis_intern_arquivos/Lei_Modelo_Uncitral_traduzida_e_ 

revisada_versao_final.pdf >. Acesso em 31.10.2020. 
72 BINDER, Peter. International Commercial Arbitration and Mediation in UNCITRAL Model Law 

Jurisdictions. 4a edição. Haia: Editora Kluwer Law International, 2019, pp. 253-255; HOLTZMANN, 

Howard. NEUHAUS, Joseph. KRISTJANSDOTTIR, Edda. WALSH, Thomas. A Guide to the 2006 

Amendments to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History 

and Commentary. Haia: Editora Kluwer Law International, 2015, p. 479; BROCHES, Aron. Commentary 

on the UNCITRAL Model Law. In: ICCA International Handbook on Commercial Arbitration, no. 11. 

BOSMAN, Lise (coord.). Haia: Editora Kluwer Law International, 1990, p. 72. 
73 PARK, William. The Specificity of International Arbitration: The Case for FAA Reform. Universidade 

de Vanderbilt: Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 36, no 4, outubro/2003, pp. 1.241-1.277. 
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determinarem a própria competência, sujeita esta decisão a revisão judicial posterior74. 

No leading case acerca da competência-competência do tribunal arbitral nos Estados 

Unidos, First Options of Chicago Inc. v. Kaplan, a Corte Suprema determinou que o 

princípio geral aplicável é o de que o escopo da competência-competência do tribunal 

arbitral é dependente de forma significativa nos termos da convenção de arbitragem 

celebrada pelas partes75. Entretanto, cabe ressaltar que em casos em que não houve 

determinação expressa, a jurisprudência estadunidense indica um padrão em que caberia 

ao tribunal arbitral a primeira análise acerca do tema.  

 

 Outras jurisdições reconhecem explicitamente a competência-competência do 

tribunal arbitral em seus ordenamentos jurídicos. Assim é o caso, em lista definitivamente 

 
74 Neste sentido, ver: EUA, Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Howsam v. Dean Witter 

Reynolds, Inc. 537 U.S. 79, julgado em 10.12.2002; EUA, Suprema Corte dos Estados Unidos da América. 

Henry Schein, Inc. et. al. v. Archer & White Sales, Inc., julgado em 08.01.2019.  
75 EUA, Suprema Corte dos Estados Unidos da América. First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan. 514 

U.S. 938, julgado em 22.05.1995. A questão abordada pela Corte Suprema dos Estados Unidos nesse caso 

foi a de quem, entre o tribunal arbitral e as cortes estatais, teria a competência primária para decidir se as 

partes concordaram em se submeterem à arbitragem. E, ao responder essa questão, a Corte Suprema 

determinou que “the question ‘who has the primary power to decide arbitrability’ turns upon what the 

parties agreed about that matter. Did the parties agree to submit the arbitrability question itself to 

arbitration?” 
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não exaustiva, da França76, da Inglaterra77, da Itália78, da Cingapura79, da Índia80, da 

Austrália81 e de diversas jurisdições africanas82. Não deve ser surpreendente a constatação 

de que as jurisdições que compõem o segundo grupo não são vistas internacionalmente 

como pró-arbitragem.  

  

Por fim, cabe aqui breve menção também às regras institucionais de câmaras de 

arbitragem que também reconhecem esse princípio. A título de exemplo, mencionam-se 

o art. 23(1) das Regras de Arbitragem da UNCITRAL de 201383 e o art. 6(5) das Regras 

 
76 FRANÇA. Code de Procédure Civile, art. 1.465: “Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur 

les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.”. O princípio também é afirmado de forma 

categórica pelas cortes francesas. Veja, nesse sentido: FRANÇA, Cour de Cassation. El Assidi v. Société 

Nest & Sociétés SYS APS, julgado em 12.05.2010, “[c]onsiderando o princípio da competência, pertence 

aos árbitros, com primazia, determinar sua própria competência, sob a revisão do juiz da anulação”, 

tradução livre; FRANÇA, Tribunal Cível do Seine. Kohorn v. Dimitrov, julgado em 17.10.1956, “Como os 

árbitros devem primeiro verificar se a convenção de arbitragem lhes dota de competência para o caso 

trazido perante a eles, devem primeiro se assegurarem de sua existência, validade e escopo [eficácia].”, 

tradução livre.  
77 REINO UNIDO. Arbitration Act de 1996, art. 30: “(1) Unless otherwise agreed by the parties, the 

arbitral tribunal may rule on its own substantive jurisdiction, that is, as to — (a) whether there is a valid 

arbitration agreement, (b) whether the tribunal is properly constituted, and (c) what matters have been 

submitted to arbitration in accordance with the arbitration agreement. (2) Any such ruling may be 

challenged by any available arbitral process of appeal or review or in accordance with the provisions of 

this Part.” Cabe ressaltar que a Corte Suprema da Inglaterra também reconhece tal princípio, determinando 

que “the principle that a tribunal in an international commercial arbitration has the power to consider its 

own jurisdiction is no doubt a general principle of law” (REINO UNIDO, Corte Suprema do Reino Unido. 

Dallah Real Estate v. Government of Pakistan, julgado em 03.11.2020) 
78 ITÁLIA. Codice di Procedura Civile, art. 817(1): “Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della 

convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli 

arbitri decidono sulla propria competenza. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri 

sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte 

che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per 

inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il 

lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile. La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che 

le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, 

impugnare il lodo.”  
79 CINGAPURA. Arbitration Act de 2012, art. 21(1): “The arbitral tribunal may rule on its own 

jurisdiction, including a plea that it has no jurisdiction and any objections to the existence or validity of 

the arbitration agreement, at any stage of the arbitral proceedings.” 
80 ÍNDIA. The Arbitration and Conciliation Act de 1996, art. 16(1): “(1) The arbitral tribunal may rule on 

its own jurisdiction, including ruling on any objections with respect to the existence or validity of the 

arbitration agreement, and for that purpose, - (a) An arbitration clause which forms part of a contract shall 

be treated as an agreement independent of the other terms of the contract; and (b) A decision by the arbitral 

tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.” 
81 AUSTRÁLIA. Commercial Arbitration Act de 2011, art. 16(1): “The arbitral tribunal may rule on its 

own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration 

agreement.” 
82 Nesse sentido: ALGÉRIA. Code de Procédure Civile et Administrative, art. 458-7; EGITO. Arbitration 

Law, art. 22.  
83 UNCITRAL. Regras de Arbitragem de 2013, art. 23(1): “The arbitral tribunal shall have the power to 

rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the 

arbitration agreement. For that purpose, an arbitration clause that forms part of a contract shall be treated 

as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the 

contract is null shall not entail automatically the invalidity of the arbitration clause.” 
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da CCI de 201784, que reconhecem explicitamente que os tribunais arbitrais que seguem 

as regras procedimentais das referidas instituições terão a competência para julgar 

questões atinentes à sua própria competência. 

 

 Desta forma, resta configurado o intuito deste tópico, qual seja, demonstrar que o 

princípio da competência-competência é reconhecido e positivado internacionalmente, e 

que constitui um dos preceitos basilares da arbitragem. Assim, ao tratar da relativização 

deste princípio no Brasil, o presente estudo não almeja uma crítica ao princípio per se – 

reconhecendo a sua importância e relevância à efetivação do procedimento arbitral –, mas 

sim uma análise de quando e como tal princípio é limitado nesta jurisdição.  

 

c. O princípio da competência-competência no Brasil 

 

De início, desde já se ressalta que o Brasil não é anomalia no contexto 

internacional, no sentido em que adaptou o princípio da competência-competência à 

jurisdição nacional. Com efeito, tampouco é anomalia em sua positivação do princípio, 

que resta exposto de forma categórica no art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, 

que também positiva o já referido princípio da separabilidade da cláusula 

compromissória, in verbis: 

 

“Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato 

em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, 

necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação 

das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção 

de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.” 

 

 Em reforço, o art. 20 da Lei de Arbitragem estabelece que, após a instituição da 

arbitragem, devem ser suscitadas impugnações acerca da competência, suspeição ou 

impedimento do árbitro, assim como questões de nulidade, invalidade ou ineficácia da 

convenção de arbitragem, na primeira oportunidade concedida à parte.  

 

 
84 CCI. Regulamento de Arbitragem de 2017, art. 6 (5): “Em todos os casos decididos pela Corte de acordo 

com o artigo 6(4), qualquer decisão relativa à competência do tribunal arbitral, exceto com relação a 

partes ou demandas a respeito das quais a Corte decida que a arbitragem não deve prosseguir, será tomada 

pelo próprio tribunal arbitral.” 
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A jurisprudência nacional também reconhece que – de forma geral – o árbitro 

possui a precedência temporal para determinar sua própria competência, sem prejuízo de 

posterior análise pelo Poder Judiciário. De fato, o Superior Tribunal de Justiça por 

diversas vezes já determinou que o princípio da competência-competência atribui ao 

árbitro a prerrogativa de decidir acerca de sua própria competência. A título de exemplo, 

colaciona-se trecho do voto do Ministro João Otávio de Noronha, proferido nos autos da 

SEC no 12.781/EX, em recente julgamento da Corte Especial do STJ: 

 

“Questões atinentes à existência, validade e eficácia da cláusula 

compromissória deverão ser apreciadas pelo árbitro, a teor do que dispõem os 

arts. 8º, parágrafo único, e 20 da Lei n. 9.307/1996. Trata-se da denominada 

kompetenz-kompetenz (competência-competência), que confere ao árbitro o 

poder de decidir sobre a própria competência, sendo condenável qualquer 

tentativa das partes ou do juiz estatal de alterar essa realidade.”85 

 

 Desta forma, como apontado, o princípio da competência-competência possui 

considerável solidez no ordenamento jurídico brasileiro. Cabe, assim, em seguida, 

analisar como os seus efeitos positivo e negativo se configuram, para então examinar as 

ocorrências de relativização do princípio em comento.  

 

4. OS EFEITOS POSITIVO E NEGATIVO DO PRINCÍPIO DA  

COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA 

 

Conforme já adiantado, o princípio da competência-competência, para tomar 

emprestada analogia utilizada por Mathieu de Boisseson, revela-se como o deus romano 

Janus, apresentando suas duas distintas faces86. De fato, o referido princípio possui dois 

efeitos principais: os seus chamados efeito positivo e efeito negativo. O presente capítulo 

 
85 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, SEC no 12.781/EX, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, julgado em 07.06.2020. No mesmo sentido: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, CC no 

150.830/PA, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10.10.2018, “Cabe ao Juízo arbitral, 

nos termos do art. 8º da Lei n. 9.307/1996 que lhe confere a medida de competência mínima, veiculada no 

Princípio da kompetenz kompetenz, deliberar sobre a sua competência, precedentemente a qualquer outro 

órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões relativas à existência, validade e 

eficácia (objetiva e subjetiva) da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 

compromissória.” Veja também: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.614.070/SP, 3ª Turma, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26.06.2018; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 

no 976.218/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17.06.2019; BRASIL, Superior Tribunal 

de Justiça, REsp no 1.598.220/RN, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25.06.2019.  
86 BOISSESON, Mathieu de. As Anti-Suit Injunction e o Princípio da “Competência-Competência”. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. 1, 

setembro/2014, pp. 153-162. 
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debruçar-se-á sob as consequências de cada um desses efeitos, trazendo também questões 

controversas das quais tratam a doutrina e jurisprudência relevantes. 

 

O efeito positivo do princípio da competência-competência prevê, em síntese, a 

atribuição positiva de competência ao árbitro para, via de regra, decidir primariamente 

questões atinentes a sua própria competência, o que inclui, também, a análise de quaisquer 

alegações atinentes à existência, validade ou eficácia da convenção arbitral. Tal efeito, na 

legislação brasileira, está disposto expressamente nos arts. 8o, parágrafo único, e 20, 

caput, ambos da Lei de Arbitragem. 

 

O efeito negativo do princípio da competência-competência, por sua vez, 

estabelece que, via de regra, ao Poder Judiciário não é permitido o exame acerca das 

questões atinentes à competência do tribunal arbitral, sem que antes seja por ele analisada. 

Trata-se de uma prioridade cronológica87 e o motivo pelo qual o controle judicial da 

jurisdição arbitral é feito de forma posterior. Tal efeito, na legislação brasileira, é extraído 

de interpretação a contrario sensu dos artigos supramencionados, mas também encontra 

respaldo no art. 485, VII do Código de Processo Civil88. Assim, nas palavras de Pedro 

Batista Martins: 

 

“A Lei de Arbitragem, não há dúvida, foi rigorosa em afirmar a 

subsidiariedade da jurisdição estatal. Esta se concretiza em momento 

subsequente ao esgotamento da jurisdição arbitral.”89 

 

É essencial lembrar e realçar que o efeito negativo do princípio da competência-

competência não exclui de forma absoluta a apreciação pelo Poder Judiciário da 

 
87 FICHTNER, José Antonio. MANNHEIMER, Sergio Nelson. MONTEIRO, André Luís. Alegação da 

Convenção de Arbitragem, Negócio Jurídico Processual e Princípio da Competência-Competência na 

Arbitragem Comercial Brasileira. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Revista de Arbitragem e 

Mediação, vol. 60, janeiro – março/2019, pp. 113-130.  
88 BRASIL. Código de Processo Civil, art. 485, VII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VII 

- acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua 

competência”. O Enunciado no 48 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ao interpretar tal regra, 

dispõe que “A alegação de convenção de arbitragem deverá ser examinada à luz do princípio da 

competência-competência”. Em algumas jurisdições, o efeito negativo do princípio da competência-

competência é previsto de forma expressa na legislação nacional, como, por exemplo, na França, onde o 

art. 1.448 do Code de Procédure Civile dispõe, em seu item 1, que “lorsqu’un litige relevant d’une 

convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si 

le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou 

manifestement inapplicable”.  
89 BATISTA MARTINS, Pedro. As três fases da arbitragem. São Paulo: AASP, Revista do Advogado, no 

87, setembro/2006, pp. 90-91. 
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competência do tribunal arbitral. O que se estabelece é, na realidade, a prioridade na 

manifestação do árbitro acerca de sua competência.  

 

A repetição da expressão “via de regra” nos parágrafos acima também não foi 

acidental. Isto porque, ao se tratar dos efeitos positivo e negativo do princípio da 

competência-competência, não se pode falar que nenhum deles é absoluto. Isto é, existem 

situações nas quais é permitido ao Poder Judiciário uma análise prévia de questões 

relacionadas à existência e validade da convenção de arbitragem que acabam por 

respingar diretamente na competência do tribunal arbitral.  

 

Com efeito, para examinar tal afirmação, é necessário, ainda no bojo deste 

capítulo, tratar de dois aspectos gerais para entender os desdobramentos destes efeitos: (i) 

como e quando devem as partes suscitar as questões atinentes à existência e validade da 

convenção de arbitragem que respingam na competência dos árbitros, ou na falta de 

competência do Poder Judiciário; (ii) como deve o juiz togado ou o árbitro reagir a tal 

alegação; e a profundidade de análise permitida ao tribunal arbitral e ao Poder Judiciário 

para investigar tais alegações à luz do princípio da competência-competência.  

 

Quanto ao primeiro ponto geral, a legislação brasileira é categórica ao definir a 

forma de alegação da convenção de arbitragem e dos possíveis vícios que nela estejam 

contidos – seja no procedimento judicial, seja no procedimento arbitral.  

 

Destarte, ainda que exista uma convenção de arbitragem, é possível que uma das 

partes signatárias ajuíze ação judicial perante o Poder Judiciário. Nos termos do art. 337, 

X do Código de Processo Civil90, caberia então ao réu que pretende ver extinto o 

procedimento judicial para que as partes sejam submetidas ao procedimento arbitral 

frente à existência de convenção de arbitragem suscitá-la em sede de contestação, nas 

preliminares ao mérito. 

 

 
90 BRASIL. Código de Processo Civil, art. 337, X: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, 

alegar: X - convenção de arbitragem” 



40 

 

Nota-se que esta é matéria de defesa que só pode ser alegada neste momento, sob 

pena de preclusão e da renúncia ao juízo arbitral91. É que, da mesma forma que as partes 

podem concordar em submeter-se ao procedimento arbitral por meio de negócio jurídico, 

a elas também é concedido o direito de resilição, como anteriormente explicitado. Desta 

forma, a não alegação da convenção de arbitragem em sede de contestação implica na 

concordância do réu em afastar a jurisdição arbitral. Este é, inclusive, o entendimento do 

próprio Código de Processo Civil, que em seu art. 337, § 6º, dispõe que “a ausência de 

alegação da existência de convenção de arbitragem [nas preliminares ao mérito da 

contestação], implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral”.  

 

O art. 20 da Lei de Arbitragem possui disposição similar quanto à alegação das 

questões atinentes à competência dos árbitros e da existência, validade e eficácia da 

convenção de arbitragem. Nos termos exatos do referido artigo:  

 

“Art. 20. A parte que pretender argüir questões relativas à competência, 

suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, 

invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira 

oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem.” 

 

Naturalmente, a aplicabilidade deste artigo – até mesmo pela suscitação perante o 

tribunal arbitral – é limitada à constituição prévia do procedimento de arbitragem. A 

grande questão que se discute ao tratar da arguição da matéria elencada no art. 20 da Lei 

de Arbitragem é se há preclusão da matéria caso a parte não se manifeste na primeira 

oportunidade que tiver.  

 

Há certa divergência na doutrina. Por um lado, existem aqueles, como Luiz 

Fernando do Vale de Almeida Guilherme defende que “[t]endo em vista ser o 

procedimento arbitral de natureza jurídica contratual, não se mostra coerente que esta 

regra possa gerar preclusão, conforme dispõe o art. 245 do CPC”92. 

 

 
91 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 5ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 

2019, p. 203. No mesmo sentido: BERALDO, Leonardo. Curso de Arbitragem. São Paulo: Editora Atlas, 

2014, p. 208. 
92 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de Arbitragem e Mediação. 4ª edição. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 322 
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Por sua vez, em sentido diametralmente oposto, o professor Alexandre Freitas 

Câmara sustenta que “[t]ais questões devem ser suscitadas na primeira oportunidade em 

que couber à parte se manifestar no procedimento arbitral, sob pena de preclusão”93. 

Nota-se, entretanto, que nas palavras do próprio professor, “a preclusão gera uma 

estabilidade é que endoprocessual, isto é, se produz apenas internamente ao processo em 

que se forma”94. Assim, não parece haver óbice em conciliar a preclusão interna no 

procedimento arbitral com a possibilidade de arguição da matéria em futura ação 

anulatória.  

 

Existe também uma terceira posição – que na realidade parece concordar, em 

parte, com a segunda –, que distingue entre as inúmeras hipóteses elencadas no art. 20 da 

Lei de Arbitragem. Para Francisco José Cahali, algumas das referidas matérias são 

relacionadas com os princípios basilares do processo, tornando-se então matéria de ordem 

pública, ao passo que outras comportam a sua disponibilidade pelas partes. Desta forma, 

caso a parte submetida ao processo arbitral tenha conhecimento de razão que gere a 

suspeição ou impedimento do árbitro, e não se manifeste no primeiro momento após tal 

descoberta95, ocorrerá a preclusão. As outras hipóteses – dentre as quais a competência 

do árbitro e a (in)existência, (in)validade e (in)eficácia da convenção arbitral – não 

estariam sujeitas à preclusão96.  

 

Relevante também mencionar questão destacada por Leonardo Beraldo97, que 

dispõe que a anulação de sentença arbitral fundamentada em alguma matéria do art. 20 

da Lei de Arbitragem não levantada durante o procedimento arbitral poderia ser entendida 

 
93 CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002, p. 79. 
94 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 5ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 

2019, p. 301. 
95 De forma suscinta, apenas se distingue, a título de clareza, que a primeira oportunidade de manifestação 

não significa o mesmo que a primeira manifestação no procedimento, justamente porque, caso a parte 

venha a tomar conhecimento de qualquer questão elencada no rol do art. 20 da Lei de Arbitragem de forma 

superveniente, após a sua primeira manifestação, ainda assim poderá argui-la. 
96 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 7ª edição, São Paulo: Editora Thomson Reuters Brasil, 

2020, livro eletrônico, RB-8.4.3. No mesmo sentido, se posiciona Carlos Alberto Carmona, que determina 

que, quanto às questões não relacionadas à suspeição e impedimento, “a regra é, em princípio, meramente 

ordinatória, pois, ainda que a parte deixe de alegar, durante o procedimento arbitral, a nulidade da 

convenção de arbitragem ou da incompetência do árbitro para conhecer de determinada questão, não 

estará impedida de propor a demanda de que trata o art. 33 da Lei” (CARMONA, Carlos Alberto. 

Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 285). 

Ver também: SCAVONE JR., Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2009, pp. 120-122. 
97 BERALDO, Leonardo. Curso de Arbitragem. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 289. 
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como um abuso de direito, ao se enquadrar na violação do venire contra factum 

proprium98. De fato, parece fazer sentido tal determinação: a parte estaria tentando evitar 

a análise do tribunal arbitral acerca de sua própria competência, esquivando-se do 

princípio da competência-competência, para apenas após a resolução do conflito instaurar 

procedimento anulatório perante o Poder Judiciário.  

 

Breve comento também merece a hipótese de análise ex officio da matéria pelo 

tribunal arbitral e pelo juiz togado. Quanto ao primeiro, não há dúvidas de que ao árbitro 

é permitido conhecer de ofício as questões atinentes à existência, validade e eficácia da 

convenção arbitral e à sua própria competência do tribunal arbitral, consoante 

determinação expressa do art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem. 

 

A mesma certeza é imputada no contexto do Poder Judiciário. Afinal, nos termos 

do art. 337, § 5º, do CPC, a única matéria que é excetuada do conhecimento ex officio do 

juiz togado é aquela referente à convenção de arbitragem. A ratio desta norma é a de que 

é ônus da parte demandada alegar em sua contestação a existência da convenção de 

arbitragem, já que a sua omissão implicaria aquiescência implícita com o trâmite do 

procedimento perante o Poder Judiciário99.  

 

 
98 O venire contra factum proprium foi definido por Dantas Junior como “(...) uma sequência de dois 

comportamentos que se mostram contraditórios entre si e que são independentes um do outro, cada um 

deles podendo ser omissivo ou comissivo, e sendo capaz de repercutir na esfera jurídica alheia, de modo 

tal que o primeiro se mostra suficiente para fazer surgir em pessoa mediana a confiança de que uma 

determinada situação jurídica será concluída ou mantida em certas condições, enquanto o segundo vem a 

frustrar a legítima e razoável expectativa que havia sido criada no outro sujeito, sem que exista justificativa 

fática ou amparo legal que possa justificar a contradição entre os comportamentos e a consequente 

frustração da expectativa, sendo em tal caso irrelevante averiguar se houve dolo ou culpa do que agiu de 

modo contraditório.” (DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da 

Boa-Fé. Curitiba: Editora Juruá, 2008. p. 296). Entende-se que ao se submeter ao procedimento arbitral 

sem alegar as questões atinentes ao art. 20 da Lei de Arbitragem brasileira, para somente após a prolação 

de sentença e finalização do referido procedimento apresentar ação anulatória de sentença arbitral para 

desconstituir o laudo, a parte estaria atentando contra a boa-fé e a confiança naquela relação. Isto porque 

teria mantido para si possível vício no procedimento – sem o seu levantamento perante o tribunal arbitral – 

apenas para combatê-lo caso o resultado não lhe fosse favorável. 
99 Neste sentido, leciona José Rogério Cruz e Tucci que “[c]oerente com a regra do novel art. 337, X, que 

impõe ao réu o ônus de arguir a existência de convenção arbitral, o § 5o do mesmo art. 337 e o inciso VII 

do art. 485 do CPC condicionam expressamente o acolhimento desse pressuposto processual negativo à 

existência de requerimento expresso do demandado. A omissão do réu, na contestação, quanto à existência 

de convenção de arbitragem implica aquiescência implícita da jurisdição estatal (art. 337, § 6o).” (CRUZ 

E TUCCI, José Rogério. In: FERREIRA GOUVÊA, José Roberto. BONDIOLI, Luis Guilherme. NAVES 

DA FONSECA, João Francisco. (Coords.). Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII. 2a edição. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 212). 
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Exaurida a discussão atinente ao primeiro ponto, passa-se então ao segundo ponto 

geral, qual seja, qual deve ser a medida tomada pelo Poder Judiciário ou pelo tribunal 

arbitral frente à suscitação ou conhecimento da (in)competência dos árbitros ou dos vícios 

da convenção de arbitragem e com qual profundidade tal análise deverá ser feita.  

 

 Considerando em um primeiro momento o Poder Judiciário, enfrenta-se quatro 

hipóteses distintas, quais sejam: (i) a atuação judicial antes da decisão dos árbitros acerca 

de sua própria competência; (ii) a atuação judicial quando o tribunal está constituído, mas 

não proferiu decisão acerca de sua própria competência; (iii) a atuação judicial depois da 

decisão dos árbitros acerca de sua própria competência; e (iv) a atuação judicial que 

ignora decisão anterior dos árbitros acerca de sua própria competência. 

 

 Quanto à primeira hipótese, tem-se que antes de uma decisão dos árbitros acerca 

de sua própria competência ou da existência, validade e eficácia da convenção de arbitral, 

aplica-se o disposto na primeira parte do art. 485, VII, do Código de Processo Civil, que 

determina que o juiz deve extinguir o processo judicial sem a resolução do mérito e 

remeter as partes à arbitragem, acolhendo-se a existência de convenção de arbitragem100. 

 

 Quanto à segunda hipótese, caso a ação judicial seja ajuizada de forma 

concomitante ao procedimento arbitral, mas os árbitros ainda não tenham proferido 

decisão acerca de sua competência, entende-se que deve haver deferência à decisão do 

tribunal arbitral, à luz do princípio da competência-competência. Desta forma, deveria o 

processo judicial ser suspenso, por prejudicialidade externa101, nos termos do art. 313, V, 

‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil. Inclusive, o Enunciado no 153 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis prevê, in verbis, que “a superveniente instauração 

 
100 Neste sentido, João Francisco Naves da Fonseca leciona que “A existência de convenção de arbitragem 

configura pressuposto negativo do julgamento do mérito, quer tenha sido celebrada antes ou no curso de 

processo pendente.” (In: FERREIRA GOUVÊA, José Roberto. BONDIOLI, Luis Guilherme. FONSECA, 

João Francisco da. (Coords.). Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IX, São Paulo: Editora 

Saraiva, 2017, p. 29). Embora trate especificamente do tema da extensão da eficácia da cláusula 

compromissória ao terceiro, é de entendimento do autor que a professora Marcela Kohlbach se posiciona 

no sentido de que, uma vez instaurada a arbitragem, caberia aos árbitros decidirem acerca da vinculação do 

terceiro, sendo a interferência do Poder Judiciário excepcional e apenas de forma prévia à instauração do 

procedimento arbitral (KOHLBACH, Marcela. Participação de Terceiros na Arbitragem. São Paulo: 

Editora Quartier Latin, 2020). 
101 FICHTNER, José Antonio. MANNHEIMER, Sergio Nelson. MONTEIRO, André Luiz. Alegação da 

Convenção de Arbitragem, Negócio Jurídico Processual e Princípio da Competência-Competência na 

Arbitragem Comercial Brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de Arbitragem e Mediação, 

vol. 60, janeiro-março/2019, pp. 113-130. 
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de procedimento arbitral, se ainda não decidida a alegação de convenção de arbitragem, 

também implicará a suspensão do processo, à espera da decisão do juízo arbitral sobre 

a sua própria competência”.  

 

 Quanto à terceira hipótese, entende-se que depois que o tribunal arbitral já proferiu 

decisão entendendo ser competente para dirimir a controvérsia, aplica-se o disposto na 

segunda parte do art. 485, VII do Código de Processo Civil, que determina que o juiz 

extinguirá o processo judicial “quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência”102. 

O Enunciado no 434 do Fórum Permanente de Processualistas Civis também consagra 

este entendimento, ao dispor que “o reconhecimento da competência pelo juízo arbitral 

é causa para a extinção do processo judicial sem resolução de mérito”. Cabe ressaltar 

aqui que é defeso ao juiz togado rever a decisão proferida pelo tribunal arbitral103. 

 

 Quanto à quarta hipótese, caso a corte estatal decida ignorar ou reverter a decisão 

do tribunal arbitral acerca de sua própria competência, entende-se que caberá agravo de 

instrumento com base no art. 1.015, III, do Código de Processo Civil. Tal interpretação, 

inclusive, já foi objeto de julgamento no STJ104 e de disposição no Enunciado no 435 do 

Fórum Permanente de Processualistas Civis, que consagra que “cabe agravo de 

 
102 Leciona o professor Alexandre Câmara que: “Situação análoga é a daquela em que há dois processos 

instaurados simultaneamente com o mesmo objeto, sendo um deles perante órgão do Judiciário e o outro 

perante árbitro ou tribunal arbitral. Pois neste caso, reconhecida pelo árbitro (ou tribunal arbitral) sua 

competência, e chegando tal decisão ao conhecimento do juiz, deverá ser extinto o processo judicial sem 

resolução do mérito. Isto se dá em respeito ao princípio por força do qual incumbe ao árbitro apreciar e 

afirmar sua própria competência (princípio Kompetenz-Kompetenz). Neste caso, então, o processo arbitral 

prosseguirá e o processo judicial será extinto sem resolução do mérito.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. 

O Novo Processo Civil Brasileiro. 5ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2019, pp. 265-266). 
103 Após decisão afirmativa de sua competência pelo tribunal arbitral, é do entendimento de Suzana Santi 

Cremasco que “o processo deverá ser extinto e o juiz não se pronunciará sobre o mérito da controvérsia 

trazida pela parte”, na forma em que “o legislador optou por usar a locução não resolverá no futuro do 

presente do indicativo, não dando margem, portanto, para qualquer tipo de discricionariedade por parte 

do magistrado” (CREMASCO, Suzana Santi. O artigo 485, VII, do Código de Processo Civil de 2015 e o 

reconhecimento de competência pelo árbitro como pressuposto processual negativo no processo 

judicial. Curitiba: Comitê Brasileiro de Arbitragem, Revista Brasileira de Arbitragem, ano XIV, no 53, 

2017, p. 18). 
104 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.679.909/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 14.11.2017: “Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a 

decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de 

instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 

do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, 

permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”. No mesmo sentido: BRASIL, Superior 

Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp no 1.731.330/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 

julgado em 21.08.2018.  
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instrumento contra a decisão do juiz que, diante do reconhecimento de competência pelo 

juízo arbitral, se recusar a extinguir o processo judicial sem resolução de mérito”. 

 

 Veja-se que nas quatro hipóteses suscitadas acima, existe uma deferência à 

determinação do tribunal arbitral, em respeito ao princípio da competência-competência. 

Essas hipóteses, contudo, denotam situações gerais sem que se adentre de facto no cerne 

da controvérsia. Afinal, a deferência proposta nas quatro situações não sugere que ao 

Poder Judiciário é vedada qualquer análise das questões atinentes à competência do 

tribunal arbitral ou da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Nesta 

linha, deve-se entender que há diferentes níveis de liberdade concedidos ao Poder 

Judiciário quando da análise da convenção de arbitragem.  

 

A corrente mais prolífera é aquela que entende que, embora seja dada primazia à 

resolução do árbitro, é chancelada ao Poder Judiciário uma análise prima facie dos vícios 

que podem vir a acometer a convenção de arbitragem e, portanto, delimitar a competência 

do tribunal arbitral. De acordo com a doutrina de Emmanuel Gaillard105, essa limitação 

de cognição seria adstrita aos aspectos que desde logo seja possível detectar, sem maiores 

indagações ou dilatações probatórias – seria, por assim dizer, um vício identificável por 

cognição sumária106.  

 

 Até mesmo o sistema jurídico francês, visto como um dos sistemas internacionais 

mais pró-arbitragem107 e que prevê considerável deferência às determinações do tribunal 

 
105 Emmanuel Gaillard leciona que “mesmo nas hipóteses em que a controvérsia ainda não tenha sido 

levada ao árbitro, a jurisdição estatal instada a conhecer o mérito, apesar da existência de cláusula 

compromissória, deve declarar-se incompetente, a menos que a cláusula seja manifestamente nula” 

(GAILLARD, Emmanuel. O Efeito Negativo da Competência-Competência. Tradução de Clávio de Melo 

Valença Filho e Gisela Mation. Curitiba: Comitê Brasileiro de Arbitragem, Revista Brasileira de 

Arbitragem, ano VI, no 24, 2009, p. 224). No mesmo sentido, María Fernanda Vásquez Palma leciona que 

“El hecho que el juez pueda comprobar que el acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible no quiere 

decir que deba hacer un examen exhaustivo del mismo, pues ello contravendría la competencia del árbitro, 

sino que tal examen implica efectuar una observación general del contrato arbitral en torno a su existencia 

y la de sus elementos esenciales, de manera que el examen debiera limitarse a aquellos vicios que son 

manifiestos.” (VÁSQUEZ PALMA, María Fernanda. Arbitraje y jurisdicción estatal: su coordinación en 

una perspectiva latinoamericana. Madrid: CIAMEN, Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. 

3, no 3, 2010, p. 776). 
106 GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de Arbitragem: Da Revolução de 1996 a uma Prática em 

Consolidação. In: CARMONA, Carlos Alberto. LEMES, Selma Ferreira. BATISTA MARTINS, Pedro. 

(Coords.). 20 Anos da Lei de Arbitragem: Homenagem a Petrônio R. Muniz. São Paulo: Editora Atlas, 

2017, p. 157. 
107 Neste sentido é, por exemplo, a determinação do IBA, o International Bar Association, que em relatório 

tratando da arbitragem na França a consagra como um “supportive and arbitration-friendly regime”. 
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arbitral, entende ser possível determinação judicial quando a convenção de arbitragem é 

manifestamente nula108. Por outro lado, não se pode deixar de mencionar que existem 

países nos quais é permitido ao Poder Judiciário uma análise mais profunda (a 

denominada full review) das nulidades da convenção de arbitragem e da competência do 

tribunal arbitral109.  

 

 No Brasil, a despeito de não haver determinação legal neste sentido, a doutrina 

majoritária parece entender que o correto seria permitir ao Poder Judiciário apenas uma 

análise prima facie dos vícios presentes na convenção de arbitragem110. Contudo, 

reconhece-se que existe divergência, tanto para o entendimento de que ao Poder Judiciário 

deve ser concedida maior liberdade de análise de alegados vícios na convenção de 

 
Disponível em: <https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=D44F7671-12B3-4FE5-

8B59-9203D7EAD2AD>, último acesso em 14.11.2020.  
108 FRANÇA. Códe de Procedure Civile, art. 1.448: “Lorsqu’un litige relevant d’une convention 

d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal 

arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement 

inapplicable” 
109 A título de exemplo, cita-se a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Prima Paint v. 

Flood & Conklin Manufacturing & Co., cuja determinação foi a de que “The plain purpose of the Act as 

written by Congress was this, and no more: Congress wanted federal courts to enforce contracts to 

arbitrate, and plainly said so in the Act. But Congress also plainly said that whether a contract containing 

an arbitration clause can be rescinded on the ground of fraud is to be decided by the courts, and not by the 

arbitrators. Prima here challenged in the courts the validity of its alleged contract with F & C as a whole, 

not in fragments. If there has never been any valid contract, then there is not now and never has been 

anything to arbitrate. If Prima’s allegations are true, the sum total of what the Court does here is to 

force Prima to arbitrate a contract which is void and unenforceable before arbitrators who are given the 

power to make final legal determinations of their own jurisdiction, not even subject to effective review by 

the highest court in the land. That is not what Congress said Prima must do. It seems to be what the Court 

thinks would promote the policy of arbitration. I am completely unable to agree to this new version of the 

Arbitration Act, a version which its own creator in Robert Lawrence practically admitted was judicial 

legislation. Congress might possibly have enacted such a version into law had it been able to foresee 

subsequent legal events, but I do not think this Court should do so.” (EUA, Suprema Corte dos Estados 

Unidos da América. Prima Paint v. Flood & Conklin Manufacturing & Co., 338 U.S. 395, julgado em 

12.06.1967). Cabe também mencionar que há alguma discussão quanto à profundidade de análise permitida 

sob a Lei Modelo da UNCITRAL. Na lição de John James Barceló, “The legislative history of the Model 

Law can certainly be cited as specifically rejecting the prima facie approach. Commentators favoring full 

review often rely heavily on the early legislative history showing that the drafters specifically rejected a 

proposal to add “manifestly” to Article 8(1). That addition would have caused Article 8(1) to instruct a 

court to refer the parties to arbitration, unless it were to find that the alleged arbitration agreement was 

“manifestly null and void, inoperative or incapable of being performed”—a prima facie standard. Thus, at 

that point in the legislative history the drafters were not willing to adopt a prima facie test of good 

jurisdiction.” (BARCELÓ, John James. Kompetenz-Kompetenz and Its Negative Effect: A Comparative 

View. Cornell Legal Studies Research Paper No. 17-40. Nova Iorque: Cornell University, 2017, p. 7. 

Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3035485>. Acesso em: 14.11.2020). 
110 WALD, Arnoldo. Os meios judiciais de controle da sentença arbitral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 1, 2003, p. 44; BERALDO, Leonardo. Curso de Arbitragem. São 

Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 194; TIBÚRCIO, Carmen. O princípio da kompetenz-kompetenz revisto pelo 

Supremo Tribunal Federal de Justiça alemão. In: LEMES, Selma Ferreira. CARMONA, Carlos Alberto. 

BATISTA MARTINS, Pedro. (Coords.). Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando 

da Silva Soares. São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 435. 
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arbitragem111, quanto para o entendimento de qualquer análise feita pelo Poder Judiciário 

deveria ser apenas de forma posterior à prolação da sentença arbitral112.  

 

 Quanto à jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça parece entender que o 

tribunal arbitral de fato detém a prioridade no exame de sua competência, motivo pelo 

qual o Poder Judiciário apenas poderia fazê-lo posteriormente, nos termos dos art. 32 e 

33 da Lei de Arbitragem.  

 

Neste sentido, no Recurso Especial no 1.355.831/SP113, foi proferido acórdão que 

estabeleceu que “a matéria relativa à validade da cláusula arbitral deve ser apreciada, 

primeiramente, pelo próprio árbitro nos termos do artigo 8º da Lei de Arbitragem”, sendo 

ainda “ilegal a pretensão da parte de ver declarada a nulidade da convenção de 

arbitragem pela jurisdição estatal antes da instituição do procedimento arbitral”. 

 

O mesmo entendimento consta do acórdão proferido no Recurso Especial no 

1.602.696/PI114, que determinou que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

já proclamou que a matéria relativa à validade da cláusula arbitral deve ser apreciada, 

primeiramente, pelo próprio árbitro, sendo ilegal a declaração de nulidade da convenção 

de arbitragem pela jurisdição estatal antes da instituição do procedimento arbitral” e 

que “a simples constatação de previsão de convenção de arbitragem enseja o 

reconhecimento da competência do juízo arbitral que, com precedência, deve decidir as 

 
111 Conforme entendimento do autor, foi essa a opinião proferida por Ana Tereza Basílio e Joaquim de 

Paiva Muniz, ao lecionarem que “Não se justifica, da análise sistemática do ordenamento jurídico 

brasileiro, impor à parte que figure no processo de arbitragem, diante de cláusula compromissória ou de 

compromisso arbitral nulo ou inexistente, que arque com todos os ônus do procedimento, para que, só após 

a prolação da sentença arbitral e, quem sabe, da consumação de prejuízos irreparáveis ou de difícil 

reparação, possa requerer ao Judiciário tutela jurisdicional que lhe libere do processo inválido. Em outras 

palavras, se o Judiciário tem jurisdição assegurada para declarar a nulidade de sentença arbitral, por 

vício insanável do compromisso arbitral ou do próprio procedimento, não há justificativa para que não 

tenha jurisdição para pronunciar-se sobre esses mesmos temas, antes da prolação da decisão do tribunal 

arbitral. De outro modo, seriam arrostados, nessas hipóteses específicas, os princípios da razoabilidade, 

da economia processual e, também, do acesso à justiça.” (BASÍLIO, Ana Tereza. MUNIZ, Joaquim de 

Paiva. Jurisprudência Comentada. Pedido de suspensão de procedimento arbitral. Extinção do processo 

sem julgamento de mérito. Interposição de agravo de instrumento e de recurso de apelação. Respeito à Lei 

de Arbitragem. Atividade Jurisdicional do Tribunal Arbitral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 2, maio-agosto/2004, pp. 272-278). 
112 ALVES, Rafael Francisco. A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, pp. 192-193. 
113 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.335.831/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

julgado em 19.03.2013. 
114 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.602.696, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado 

em 09.08.2016. 
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questões acerca da validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que 

contenha a cláusula compromissória”. Tal entendimento já foi afirmado em inúmeras 

outras decisões da Corte Superior115.  

 

A despeito disso, vislumbra-se também uma série de três decisões, todas 

proferidas na 3ª Turma do STJ e de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que reconhecem 

a possibilidade de uma análise prima facie de nulidades manifestas da convenção arbitral, 

ao determinar que “O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado 

um compromisso arbitral “patológico”, i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa 

cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral”116. 

 

 Não se ignora que o acórdão originário desta corrente foi objeto de ferrenhas 

críticas, no que tange às circunstâncias fáticas de seu proferimento e ao suposto 

enfraquecimento de uma série de decisões pró-arbitragem no país117. Entretanto, enfatiza-

se que não se vislumbra per se verdadeiro impedimento jurídico à análise prima facie de 

vícios da convenção de arbitragem pelo Poder Judiciário.  

 

Deve-se mencionar, contudo, que, na análise prima facie, o difícil é delimitar o 

que poderia ser considerado um vício identificável em sede de análise prima facie. O que 

se nota, na realidade, é que ao abordar o tema são apresentadas orientações gerais a como 

essa análise deve ser feita, ao invés de delimitar necessariamente matérias que tornam ou 

não a convenção de arbitragem “manifestamente nula”118.   

 

 
115 A título de exemplo, mencionam-se os seguintes casos: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 

1.288.251/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 09.10.2012; BRASIL, Superior Tribunal de 

Justiça, REsp no 1.082.498/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20.11.2012; 

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.327.619/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 

julgado em 20.08.2013; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, CC no 146.939/PA, 2ª Seção, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23.11.2016; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp no 

1.239.319/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14.03.2017. 
116 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.602.076/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 15.09.2016; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.803.752/SP, 3ª Turma, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 04.02.2020; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.845.737/MG, 3ª 

Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20.02.2020.  
117 TORRE, Ricardo Giuliano Figueira. The Annulment of Prima Facie Pathological Arbitration Clauses 

as a New Exception to the Competence-Competence Principle: Analyzing the Brazilian Superior Court of 

Justice’s Decision Vis-À-Vis U.S. Case Law. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de Arbitragem e 

Mediação, vol. 56, janeiro-março/2018, pp. 323-330.  
118 BERALDO, Leonardo. Curso de Arbitragem. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 289. 
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Isso não impede, entretanto, a exemplificação de certas matérias que se 

enquadram ou não na categoria. Carlos Alberto Carmona, por exemplo, prevê que, sob o 

prisma de uma análise prima facie: 

 

“(...) poderia o juiz togado reconhecer a invalidade de um compromisso 

arbitral a que falte qualquer de seus requisitos essenciais, ou a impossibilidade 

de fazer valer uma convenção arbitral que diga respeito a uma questão de direito 

indisponível; mas não poderia determinar o prosseguimento da instrução 

probatória para verificar o alcance da convenção arbitral ou para aferir se 

algum dos contratantes teria sido forçado ou induzido a celebrar o convênio 

arbitral.”119 

 

Embora eivada da dificuldade de que sua definição acaba por ser casuística, 

alinha-se à corrente que determina que é facultada ao Poder Judiciário a análise prima 

facie dos vícios que podem vir a acometer a convenção arbitral. Isto porque, embora se 

entenda que a competência para uma análise mais profunda caiba ao árbitro à luz do 

princípio da competência-competência, não faria sentido permitir – à luz inclusive de 

outros relevantes princípios como o da eficiência da prestação jurisdicional – que uma 

parte se submeta a todo um procedimento que desde o seu início estará manifestamente 

eivado de vício.  

 

 Por todo o exposto, observa-se que os desdobramentos dos efeitos positivo e 

negativo do princípio da competência-competência são de fato o que guiam a sua 

aplicação na prática, ao dispor de como devem reagir tanto o tribunal arbitral quanto o 

Poder Judiciário frente a questões atinentes à convenção de arbitragem que afetam 

diretamente a competência do tribunal arbitral. Com efeito, tanto as faculdades das partes 

quanto as responsabilidades dos julgadores exercem relevante influência na aplicação do 

referido princípio, sendo inclusive facultado ao Poder Judiciário alguma ingerência na 

determinação de (in)competência do tribunal arbitral e nos vícios da convenção de 

arbitragem – por meio da análise prima facie. Tendo estabelecido então os patamares 

estruturais dos efeitos do princípio da competência-competência, cabe também investigar 

outras hipóteses nas quais o Poder Judiciário possui influência nas determinações do 

tribunal arbitral.  

 

 
119 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 177. 
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5. OUTRAS INTERVENÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Ultrapassadas as discussões propriamente atreladas ao princípio da competência-

competência em seu aspecto basilar, por assim dizer, o presente estudo também propõe 

analisar outras situações nas quais o Poder Judiciário intervém na esfera do tribunal 

arbitral. 

 

Com isso em mente, passa-se então a traçar breves comentários acerca: (i) da ação 

anulatória da sentença arbitral; (ii) da postulação de medidas de urgência; (iii) da 

desconsideração da personalidade jurídica; (iv) da competência-competência do tribunal 

arbitral em situações envolvendo a Administração Pública; e (v) das chamadas anti-suit 

injunctions. 

 

Repisa-se que, para os fins deste trabalho, o princípio da competência-

competência será motif repetida e fio-condutor sempre presente no exame das situações 

acima descritas que, por tal motivo, terão o seu escopo de análise reduzido. 

 

a. A ação anulatória da sentença arbitral 

 

 

O art. 32 da Lei de Arbitragem elenca, em seus sete incisos vigentes, situações 

nas quais uma sentença arbitral, após o seu proferimento pelo tribunal arbitral, pode ser 

anulada por meio de uma ação independente submetida ao Poder Judiciário. Tal 

possibilidade é um meio de garantir às partes o controle de eventuais excessos praticados 

na via arbitral, o que dá maior segurança e credibilidade ao procedimento arbitral em si. 

 

 Pela delimitação do objeto do presente estudo, focado no princípio da 

competência-competência, cabe restringir a análise dos fundamentos elencados no art. 32 

da Lei de Arbitragem àqueles que permitiriam ao Poder Judiciário o exame de matéria 

que acaba por respingar na esfera dos poderes dos árbitros de determinarem a própria 

competência. 

 

 Antes de adentrar nos dois incisos que merecem maior destaque, entretanto, cabe 

rapidamente expor o posicionamento quanto à natureza dos vícios alegáveis por meio do 

art. 32. Isto porque, embora pela literalidade do dispositivo estejam todos elencados como 
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fatores que levam à nulidade da sentença arbitral, a doutrina não entende ser assim tão 

simples.  

 

 Somos que, na realidade, existem três categorias insertas nas sentenças arbitrais 

impugnáveis por meio do referido artigo: (i) as inexistentes, quando for nula a convenção 

de arbitragem, quando a sentença foi proferida por quem não poderia ser árbitro ou 

quando for proferida fora dos limites da convenção; (ii) as nulas, quando o processo não 

respeitar o devido processo legal ou quando o laudo for proferido por prevaricação, 

concussão ou corrupção passiva; e (iii) as anuláveis, quando não possuírem os requisitos 

do art. 26 da Lei de Arbitragem ou quando se enquadrarem no conceito do citra petita, 

qual seja, quando não examina em todo os pedidos formulados pelas partes120. 

 

 Antes de adentrar nas duas hipóteses de ação anulatória que possuem relação com 

o princípio da competência-competência, cabe apenas rememorar que o referido princípio 

de forma alguma sugere que a competência do árbitro é absoluta, mas sim de que ele 

possui a preferência temporal para a análise de sua própria competência. Assim, não se 

sonha em falar na violação do referido princípio ao se tratar da ação anulatória, que ocorre 

de forma posterior à prolação da sentença arbitral, via de regra121. 

 

 A expressão “via de regra” calha novamente. Isso porque há uma discussão 

relevante que deve ser abordada ao se tratar da ação anulatória da sentença arbitral: pode 

uma parte alegar, em sede de ação anulatória, matéria que não alegou durante o curso do 

procedimento arbitral? Afinal, à luz do princípio da competência-competência, o tribunal 

arbitral deve ser o primeiro a ter oportunidade de se manifestar acerca das questões 

atinentes à nulidade ou anulabilidade da convenção arbitral. Resgata-se aqui a discussão 

anteriormente travada, mas que pode ser resumida nas palavras da professora Marcela 

Kohlbach, em sua aplicação diretamente à ação de anulação da sentença arbitral:   

 

“(...) a questão deve ser vista com certa cautela, principalmente à luz 

dos princípios da boa-fé e da lealdade contratual. De fato, vícios como a 

incapacidade absoluta das partes, a inarbitrabilidade da matéria em razão da 

sua indisponibilidade, a ilicitude do objeto da arbitragem ou a utilização deste 

 
120 FERNANDES, Marcus Vinicius Tenorio da Costa. Anulação da Sentença Arbitral. São Paulo: Editora 

Atlas: 2007, pp. 60-61.  
121 BATISTA MARTINS, Pedro. As três fases da arbitragem. São Paulo: AASP, Revista do Advogado, no 

87, setembro/2006, pp. 90-91. 
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como forma de fraudar lei imperativa configuram defeitos graves, que violam a 

ordem pública. Ocorre que, principalmente quanto à forma da convenção 

arbitral e os requisitos que lhe são essenciais, enumerados no artigo 10 da lei nº 

9.307 de 1996, deve haver certa flexibilização na imputação da sanção de 

nulidade diante da sua ausência.”122 

 

 Carlos Alberto Carmona, por sua vez, a despeito de entender que certas matérias 

acarretariam preclusão interna no curso do procedimento arbitral, alinha-se à corrente de 

que não existe qualquer preclusão que possa deter a parte de ajuizar ação anulatória: 

 

“A decisão que o árbitro tomar a respeito da questão que vier a ser 

submetida acerca da existência, validade, extensão e eficácia da convenção de 

arbitragem não será, de qualquer modo, inatacável, eis que poderá a parte 

eventualmente inconformada utilizar-se do expediente de que trata o art. 32 para 

impugnar a decisão final. Não existe qualquer preclusão que possa impedir 

eventual ataque do laudo sob a alegação de invalidade da convenção arbitral: 

tenham ou não as partes arguido a questão durante o procedimento arbitral, 

poderá o juiz togado, mediante provocação do interessado, anular o laudo”123. 

 

Passa-se, então, ao art. 32, incisos I e IV, da Lei de Arbitragem. Fala-se de ato 

inexistente, quando a sentença arbitral não chega a gerar quaisquer direitos ou obrigações, 

por faltar o elemento constitutivo que dota de competência o tribunal arbitral – o fator 

contratual que emana da vontade das partes124. Nesta toada, o art. 32, I, da Lei de 

Arbitragem estabelece que a sentença arbitral é nula quando “for nula a convenção de 

arbitragem”. Como mencionado ao início do presente estudo, a convenção de arbitragem 

é o instrumento contratual que dota de competência o tribunal arbitral, pela manifestação 

de vontade das partes. Como negócio jurídico, a convenção de arbitragem pode ser dotada 

de vícios que acarretam sua nulidade, de forma antecedente ao procedimento arbitral125. 

Assim, como indica Pedro Batista Martins, “a arbitragem já nasce defeituosa e propaga 

o vício ao iudicium, tornando o ato jurisdicional passível de desconstituição, pela via da 

ação de nulidade”126. 

 
122 KOHLBACH, Marcela. Ação anulatória da sentença arbitral: aspectos e limites. Mestrado em Direito. 

Rio de Janeiro: Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2013, p. 58. 
123 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 175. 
124 CHAVES, Luís Claudio da Silva. Sentença Arbitral: Meios de Impugnação. Belo Horizonte: Editora 

Mandamentos, 2006, p. 50 
125 YAMASHITA, Hugo Tubone. Nulidade da Sentença Arbitral: As Alterações Introduzidas pela Lei no 

13.129 de 26.5.2015. In: HOLANDA, Flavia. SALLA, Ricardo Medina (Coords.). A Nova Lei da 

Arbitragem Brasileira. São Paulo: IOB SAGE, 2015, pp. 123-124.   
126 BATISTA MARTINS, Pedro. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2008, p. 314. 
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 Assim, ao Poder Judiciário também é permitida a análise dos vícios de existência, 

validade e eficácia que podem vir a acometer a convenção de arbitragem. De fato, em 

sede de ação anulatória, a análise permitida ao juiz togado é exauriente. Na doutrina de 

Edoardo Ricci, faz-se inclusive menção à própria constitucionalidade da arbitragem como 

método de resolução de conflitos a oportunidade concedida ao Poder Judiciário de 

posterior análise, a requerimento de alguma das partes:  

 

“Na interpretação que preferimos, a previsão constitucional encontra-

se no art. 5º, XXXV, da CF/1988. Na nossa opinião, tal disposição não suscita 

problemas no que concerne à arbitragem, porque o acesso ao Poder Judiciário 

é resguardado mediante a possibilidade de impugnação da sentença arbitral. 

Esta é ato capaz de produzir lesão ou ameaça a direito, contra o qual a ação 

judicial não pode ser excluída pela lei. Assim, qualquer arbitragem é permitida, 

caso a sentença seja impugnável por ação judicial. A lei não pode excluir, do 

exame do Poder Judiciário, sentença proferida pelos árbitros”127. 

 

Da mesma forma posiciona-se Cândido Dinamarco, ao explicar que, a despeito do 

princípio da competência-competência, a presunção relativa que dota o tribunal arbitral 

da preferência temporal para a análise das questões atinentes a sua própria competência 

não pode ser ilimitada. Assim, considerando que sempre haverá certo grau de 

subjetividade no julgamento, ao tratar do fato que a última palavra, caso necessário, será 

a do juiz togado, o autor expõe que: 

 

“[h]averá sempre uma inevitável dose de subjetivismo nessa apreciação 

pelo juiz, mas também o juízo emanado dos árbitros está sujeito a contingências 

como essas – sendo razoável, em face da garantia constitucional do controle 

judicial, que, a prevalecer alguma dose de subjetivismo, prevaleça a do juiz 

sobre a do árbitro.”128 

 

Por sua vez, a segunda hipótese que merece exame é a do art. 32, IV, da LArb, 

que determina que a sentença arbitral é nula quando “for proferida fora dos limites da 

convenção de arbitragem”. Lembra-se, conforme exposto anteriormente, que o poder 

jurisdicional do árbitro é consequência da junção entre a permissão legal de se submeter 

 
127 RICCI, Edoardo. A impugnação da sentença arbitral como garantia constitucional. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. 3, 2014, pp. 119-120. Nota-se que é 

justamente por esse motivo que muitos autores falam na irrenunciabilidade prévia da ação anulatória.  
128 DINAMARCO, Cândido. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Editora Malheiros, 

2013, pp. 95-97.  
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a matéria à arbitragem e a manifestação de vontade das partes em consentir com a 

resolução do conflito pelo árbitro. É justamente por isso que não é permitido ao árbitro 

exceder-se ao decidir acerca da matéria submetida à sua jurisdição. 

 

A doutrina, entretanto, diverge na interpretação do dispositivo. Para José Cretella 

Neto, por exemplo, a decisão acerca dos limites da convenção arbitral em nada se 

relaciona com a dimensão dos pedidos formulados pelas partes:  

 

“Não se trata de analisar, aqui, se a sentença decidiu além, aquém ou 

diferentemente do pedido formulado, o que configuraria, respectivamente, 

julgamento ultra petita, citra petita ou extra petita. A lei fala em sentença 

proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não do pedido, ou seja, 

do objeto do litígio submetido. (...) Para nós, a nulidade somente poderá ser 

judicialmente declarada quando, confrontada com qualquer estipulação que as 

partes fizeram anteriormente, na cláusula compromissória ou no compromisso, 

seja verificado pelo juiz estatal que a arbitragem a violou frontalmente.”129 

 

Por outro lado, nota-se que uma parcela da doutrina emprega o paralelo da 

limitação dos árbitros pela convenção arbitral com a limitação do juiz togado pelos 

pedidos formulados pelas partes de um processo judicial. Desta forma, Carlos Alberto 

Carmona entende que tanto as sentenças arbitrais extra petita quanto ultra petita serão 

nulas, mas que difere o tratamento concedido a cada uma delas:  

 

“(...) enquanto o reconhecimento do vício extra petita levará, em 

princípio, à anulação do laudo, com a devolução da causa aos árbitros para que 

profiram novo laudo, a constatação de que a sentença é ultra petita conduzirá 

apenas à redução do âmbito da decisão, o que equivale dizer que entendo 

perfeitamente possível a anulação apenas parcial do laudo, de modo a fazer 

aplicar também ao laudo arbitral, com o temperamento necessário, a solução 

encontrada pela jurisprudência para a correção (e salvação) das sentença ultra 

petita.”130 

 

A sentença arbitral citra petita, por sua vez, também é eivada de vício, já que não 

pode o tribunal arbitral se desincumbir de sua obrigação contratual de julgar o litígio a 

ele submetido de forma completa, nos limites da convenção arbitral. Desta forma, caso o 

 
129 CRETELLA NETO, José. Comentários à Lei de Arbitragem Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2004, p. 176. 
130 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 405. 
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árbitro não se manifesta sobre alguma questão cuja abrangência está no escopo da 

convenção de arbitragem, o juiz togado, instado em sede de ação anulatória, deve 

devolver o processo ao árbitro para que este se manifeste sobre a questão pendente, nos 

termos do art. 33, § 2º da Lei de Arbitragem131. 

 

Conforme entendimento do autor, o posicionamento de José Eduardo Carreira 

Alvim difere no sentido de que considera nulas as sentenças arbitrais extra petita e 

anuláveis as citra petita e ultra petita. Isto porque, sendo o procedimento arbitral 

fundamentado na manifestação de vontade das partes, estas poderiam acordar a expansão 

ou redução do escopo submetido ao crivo dos árbitros por mudança consensual da 

convenção de arbitragem. Desta forma, o silêncio de ambas as partes após a prolação de 

sentença citra ou ultra petita implicaria na concordância com a deliberação132. 

 

A relação desta segunda hipótese com o princípio da competência-competência é 

um pouco menos explícita, mas entende-se que há aí um controle judicial a posteriori das 

matérias que podem ou devem ser apreciadas pelo juiz. Embora não se trate de questões 

de existência, validade ou eficácia da convenção de arbitragem, há um reflexo na 

limitação das questões submetidas ao crivo do tribunal arbitral. 

 

Reconhece-se, entretanto, que as consequências práticas da ação anulatória em 

cada uma das duas hipóteses enfrentadas são consideravelmente diferentes. Afinal, a 

sentença arbitral anulada com base no art. 32, I, da Lei de Arbitragem resulta na 

declaração de incompetência do tribunal arbitral para dirimir o mérito do litígio, que 

 
131 KOHLBACH, Marcela. Ação anulatória da sentença arbitral: aspectos e limites. Mestrado em Direito. 

Rio de Janeiro: Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2013, p. 63. Cabe mencionar, brevemente, que a 

Lei de Arbitragem prevê o instituto dos embargos arbitrais em seu art. 30, pelo qual as partes podem 

reclamar ao tribunal arbitral a correção de erro material ou solicitar esclarecimentos acerca da sentença. 

Como a mencionada autora, também aqui alinha-se à corrente de José Emílio Nunes Pinto, no sentido de 

que a não oposição destes embargos não dota a matéria de efeito preclusivo, visto que isto seria equivalente 

a embarreirar o acesso da parte ao Poder Judiciário, violando, portanto, a previsão constitucional do art. 5º, 

XXXV (PINTO, José Emilio Nunes. Anulação de sentença arbitral infra petita, extra petita ou ultra petita. 

In: JOBIM, Eduardo. MACHADO, Rafael. (Coords.). Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos relevantes. 

São Paulo: Editora Quartier Latin, 2008, p. 270).  
132 CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Comentários à Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2002, p. 157. Também neste sentido, Flávio Luiz Yarshell defende que “(...) a consequência da falta 

de observância do ônus de alegação, dado o caráter subsidiário do controle jurisdicional, há que se 

resolver em aceitação do que foi decidido pelo órgão arbitral. Se a parte, tendo a prerrogativa de impugnar 

tempestivamente a decisão, deixou de fazê-lo, só se pode entender que a aceitou; donde se constata a falta 

de interesse de agir para o pleito de desconstituição em juízo.” (YARSHELL, Flávio Luiz. Caráter 

Subsidiário da Ação Anulatória de Sentença Arbitral. São Paulo: Revista dos Tribunais, Doutrinas 

Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. 3, setembro/2014, pp. 989-999). 



56 

 

deverá ser submetido novamente ao Poder Judiciário para que então seja julgado 

definitivamente. Em sentido contrário, a sentença arbitral ‘anulada’ (e colocam-se aspas 

justamente porque há possibilidade de manutenção de partes da sentença) com base no 

art. 32, IV, do mesmo diploma legal, é apenas lapidada de forma a adaptar o laudo arbitral 

– que continuará sendo proferido necessariamente pelos árbitros, de forma definitiva – à 

convenção de arbitragem celebrada entre as partes.  

 

b. Tutelas de Urgência 

 

A verdadeira flexibilização do princípio da competência-competência é 

observada, entretanto, ao considerar o tratamento dado às medidas de urgência quando 

não é possível o acesso ao árbitro pelos contratantes de uma convenção de arbitragem, 

seja por indisponibilidade momentânea ou pela inexistência de procedimento arbitral 

instituído.  

 

Afinal, para garantir o acesso à justiça das partes – preceito este consagrado no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal – e dada as características excepcionais da 

situação, deve haver a flexibilização da prioridade cronológica de determinação pelo 

tribunal arbitral, mesmo face à existência, validade e eficácia de convenção arbitral. Note-

se que este é justamente o preceito do art. 22-A da Lei de Arbitragem, incluído por meio 

da Lei no 13.129/2015, que prevê que “antes de instituída a arbitragem, as partes poderão 

recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência”. 

 

É necessário pontuar, ainda, que a própria Lei de Arbitragem estabelece limites 

para essa determinação. O parágrafo único do art. 22-A institui limite temporal ao dispor 

que a eficácia da medida cautelar ou de urgência vigorará por trinta dias contados de sua 

efetivação, caso a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem. Por sua vez, 

o art. 22-B – em sintonia com o já mencionado art. 8º – institui limite jurisdicional, 

determinando que ao tribunal arbitral caberá, após a instituição da arbitragem, manter, 

modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. 

 

Aponta-se que, mesmo antes de expressa determinação legal, a doutrina e a 

jurisprudência já caminhavam no sentido de (i) permitir tal flexibilização do princípio da 

competência-competência ao permitir a decisão acerca de medida cautelar ou tutela de 
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urgência pela corte estatal e (ii) permitir ao tribunal arbitral a decisão acerca de medidas 

cautelares ou de urgência após a sua instituição. Neste sentido, veja-se, por exemplo, a 

doutrina de Ricardo Ranzolin: 

 

“Assim, viabilizar-se-ia, excepcionalmente, a possibilidade de 

intervenção judicial estatal pontual, com base no inciso XXXV do artigo 5º da 

Constituição Federal. Já foi visto que a arbitragem pressupõe uma renúncia 

condicionada ao exercício da ação processual frente ao Poder Judiciário. A 

renúncia está condicionada à viabilidade da escolha por outra via – para que a 

lide seja decidida perante árbitros. Desse modo, a eficácia da renúncia à via 

estatal fica suspensa quando, por alguma razão, não esteja acessível, de forma 

efetiva, a outra via escolhida. (...) Diante destas circunstâncias, então, não será 

oponível a exceção de convenção arbitral.”133 

 

No mesmo sentido, colaciona-se ementa de acórdão proferido pela Terceira 

Turma do STJ, nos autos do Agravo Regimental em Medida Cautelar no 19.226/MS: 

 

“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE 

CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN MORA 

E O FUMUS BONI IURIS. ARBITRAM. JUÍZO ARBITRAL NÃO 

CONSTITUÍDO. MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA. LIMITES. 1. A 

jurisprudência deste Tribunal vem admitindo, em hipóteses excepcionais, o 

manejo da medida cautelar originária para fins de se atribuir efeito suspensivo 

a recurso especial; para tanto, porém, é necessária a demonstração do 

periculum in mora e a caracterização do fumus boni iuris. 2. Na pendência da 

constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder 

Judiciário, por intermédio de medida de natureza cautelar, para assegurar o 

resultado útil da arbitragem. 3. Superadas as circunstâncias temporárias que 

justificavam a intervenção contingencial do Poder Judiciário e considerando 

que a celebração do compromisso arbitral implica, como regra, a derrogação 

da jurisdição estatal, os autos devem ser prontamente encaminhados ao juízo 

arbitral, para que este assuma o processamento da ação e, se for o caso, 

reaprecie a tutela conferida, mantendo, alterando ou revogando a respectiva 

decisão. 4. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente 

impedido de se manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de 

competência, submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas 

essa competência é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a 

análise do pedido liminar. 5. Liminar deferida.”134 

 

 
133 RANZOLIN, Ricardo. Controle Judicial da Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora GZ, 2012, p. 158. 
134 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AgRg na MC no 19.226/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Massami 

Uyeda, Rel. p/ Acórdão Nancy Andrighi, julgado em 21.06.2012.  
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Após o advento da reforma da Lei de Arbitragem, consolidou-se a referida 

possibilidade. Vale ressaltar, entretanto, que são identificadas por Giovanni Ettore Nanni 

e Pedro Guilhardi quatro situações nas quais seria permitido ao Poder Judiciário agir para 

a concessão de medidas de urgência mesmo após a constituição do tribunal arbitral, sem 

que representasse incompatibilidade com a convenção de arbitragem ou com o 

procedimento135. São elas: (i) a indisponibilidade do tribunal arbitral136; (ii) a observância 

à autonomia privada das partes137; (iii) casos de extrema urgência em que não podem ser 

observados as peculiaridades do procedimento arbitral138; e (iv) a necessidade de 

concessão de tutela de urgência inaudita altera pars139. 

 
135 NANNI, Giovanni Ettore. GUILHARDI, PEDRO. Medidas Cautelares depois de Instituída a 

Arbitragem: Reflexões à luz da Reforma da Lei de Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista 

de Arbitragem e Mediação, vol. 45, abril-junho/2015, pp. 123-153. 
136 No mesmo sentido, Francisco Cahali leciona que “Da mesma forma, e igualmente em caráter 

estritamente excepcional, poderá acontecer de o árbitro estar indisponível no instante em que se mostrar 

necessária a tutela de urgência (por exemplo, em decorrência de ausência temporária por viagem ou 

tratamento médico – e não será um critério temporal, mas circunstancial). Neste caso, em nosso sentir, 

não se poderá negar acesso ao Poder Judiciário pelo interessado, para preservar seus direitos sob risco 

de perecimento. Mas tão logo acessível o árbitro, a ele deve ser encaminhada a questão, com autoridade 

para reavaliar o quanto decidido, tal qual ocorre nas cautelares antecedentes.” (CAHALI, Francisco José. 

Medidas de Urgência na Arbitragem e o Novo Regulamento do CAM-CCBC. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 33, abril-junho/2012, pp. 282-283). Ver também: 

FICHTNER, José Antonio. MANNHEIMER, Sergio Nelson. Medidas urgentes em arbitragem com sede 

no Brasil. Medidas provisórias antecedentes à arbitragem. Medidas provisórias no curso da arbitragem. 

Regime de cooperação entre árbitro e juiz estatal no ordenamento brasileiro. Formalidades, legitimidade 

e excepcionalidades. In: FICHTNER, José Antonio. MANNHEIMER, Sergio Nelson. MONTEIRO, André 

Luís (Coords.). Novos temas de arbitragem. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014, p. 503. 
137 Neste sentido, Carlos Alberto Carmona leciona que às partes seria permitida a convenção de que aos 

árbitros não caberia o poder de concessão de medidas de urgência, explicando que “(...) as partes podem 

excluir, consensualmente, os poderes cautelares dos árbitros. De fato, tendo em vista a autonomia da 

vontade dos contratantes – prestigiada pela Lei de Arbitragem – nada impede que na convenção de 

arbitragem estipulem as partes que eventuais medidas cautelares, se necessárias sejam diretamente 

pleiteadas ao juiz togado” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 

9.307/1996. 3ª edição, São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 326). Disposição prevendo esta exceção está 

expressamente prevista no Regulamento de Arbitragem do CAM-CCBC, em seu art. 8.1: “A menos que 

tenha sido convencionado de outra forma pelas partes, o Tribunal Arbitral poderá determinar medidas 

cautelares, coercitivas e antecipatórias, que poderão, a critério do Tribunal, ser subordinadas à 

apresentação de garantias pela parte solicitante.” 
138 Apontam os autores que “alguns pleitos liminares não podem esperar, entre outras, a efetivação das 

seguintes etapas: (a) a provocação do Tribunal Arbitral; (b) a disponibilidade do Tribunal Arbitral para 

deliberação inicial; (c) a possibilidade de oitiva da parte adversa, conforme discutido em Seção posterior 

do presente artigo; (d) deliberação final do Tribunal Arbitral ou pelo árbitro único; (e) provocação do 

Poder Judiciário para efetivação da medida de maneira coercitiva, caso a liminar não seja cumprida 

espontaneamente”. Tal exceção também é prevista por parcela da doutrina internacional: “In situations of 

extreme urgency, where third parties need to be involved or where there is a strong possibility that a party 

will not voluntarily execute the tribunal’s order, there may be little option but to identify the appropriate 

State court and make the application there.” (BLACKABY, Nigel. PARTASIDES, Constantine. 

REDFERN, Alan. HUNTER, Martin. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5a edição. Oxford: 

Oxford University Press, 2009, p. 447). 
139 Há muita discussão sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência sem a oitiva da contraparte 

na arbitragem. No geral, identifica-se na doutrina nacional e internacional certa relutância em permitir que 

o tribunal arbitral conceda qualquer medida de urgência sem que seja antes instada a se manifestar a parte 

requerida. Desta forma, como certas medidas de extrema urgência dependem de rápida resolução, poderia 
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Quanto aos requisitos que devem ser preenchidos para a concessão da medida, 

frente ao Poder Judiciário faz-se referência ao preenchimento dos conhecidos requisitos 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Parte da doutrina também faz menção a estes 

requisitos para a concessão das referidas medidas pelo tribunal arbitral140. Entretanto, é 

de se notar que estes requisitos do processo civil brasileiro não são nem automaticamente 

nem necessariamente aplicáveis aos pleitos de urgência formulados perante o tribunal 

arbitral. Concede Pedro Guilhardi, entretanto, que 

 

“É verdade que no juízo de valor a respeito dos requisitos para a 

concessão da medida, os árbitros poderão se socorrer sim de regras processuais 

previstas no Código de Processo Civil - o que não significa aplicação do Código 

de Processo Civil à arbitragem, mas de utilização de princípios e técnicas de 

qualquer processo a um instituto também eminentemente processual, qual seja, 

o procedimento arbitral.”141 

 

Na doutrina internacional, Gary Born – em sentido similar – faz referência a três 

requisitos comumente aplicados por tribunais arbitrais, quais sejam, (i) a demonstração, 

pela parte solicitante, de um prejuízo relevante ou irreparável caso a medida não seja 

concedida; (ii) a urgência; e (iii) o fumus boni iuris, fazendo a ressalva de que este pode 

ser dispensado com a finalidade de se evitar o pré-julgamento do mérito da lide142.  

 

Breve comento merece também, neste capítulo, o instituto do árbitro de 

emergência. Sem qualquer intenção de sugerir que Poder Judiciário não é dotado por lei 

de competência para a concessão de medidas de urgência antes da constituição do tribunal 

arbitral, é facultado também às partes – nos termos do regulamento de arbitragem 

 
a parte signatária de convenção de arbitragem solicitá-la à corte estatal, mesmo após a constituição do 

tribunal arbitral. Veja, nesse sentido: MAGALHÃES, José Carlos. A tutela antecipada no processo 

arbitral. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de Arbitragem e Mediação. vol. 4, janeiro-março/2005, 

pp. 11-20; LEW, Julian. MISTELIS, Loukas. KRÖLL, Stefan. Comparative international commercial 

arbitration. Haia: Kluwer Law International, 2003, p. 606. 
140 Neste sentido, Manuel Pereira Barrocas leciona que “[r]elativamente aos requisitos genéricos de 

concessão das medidas cautelares são eles idênticos aos dos tribunais judiciais, isto é, a urgência, 

o periculum in mora e o fumus boni juris. O árbitro deve, naturalmente, orientar-se pela verificação destes 

atributos do pedido cautelar e da medida requerida antes de decretá-la” (BARROCAS, Manuel Pereira. 

Algumas notas sobre medidas cautelares no direito comparado na arbitragem. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 30, julho-setembro/2011, p. 55). 
141 GUILHARDI, Pedro. Medidas de Urgência na Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista 

de Arbitragem e Mediação, vol. 49, abril-junho/2016, pp. 67-101. 
142 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. 2ª edição. Haia: Kluwer Law International, 2014, 

p. 1.980. 



60 

 

aplicável à convenção arbitral143 – a opção de submeter a sua tutela de urgência a um 

árbitro de emergência, ou árbitro de apoio.  

 

Neste sentido, os regulamentos comumente estabelecerão regras para a 

constituição e o processo decisório do árbitro de emergência em um prazo exíguo, na 

forma que exige a resolução da questão. Tal decisão não vinculará o tribunal arbitral uma 

vez que este esteja constituído e o árbitro de emergência não poderá ser um dos 

integrantes do tribunal arbitral final144, cabendo a ele apenas a determinação da tutela de 

urgência.  

 

Assim, este instituto pode vir a ser utilizado de forma que se resguarda a 

submissão ao procedimento arbitral. Diz-se o resguardo do procedimento arbitral e não 

da competência do árbitro pois o árbitro de emergência – assim como o juiz togado – 

também não é aquele que analisará a fundo o litígio. Por este motivo, entende-se que, 

embora seja um louvável mecanismo para a salvaguarda da forma de resolução de disputa 

eleita pelas partes contratantes, não se pode dizer que seria um método de manter idôneo 

o princípio da competência-competência.  

 

Por fim, lembra-se apenas do fato que ao árbitro não é concedido o poder de 

efetivação de suas medidas, pois carece o tribunal arbitral do mesmo poder de coerção – 

imperium – do qual é dotado o Poder Judiciário145. Desta forma, caso não sejam 

cumpridas voluntariamente as medidas estabelecidas pelo tribunal arbitral, dependerá este 

da cooperação com o Poder Judiciário para a sua execução, mediante a expedição de carta 

 
143 Faz-se menção aos regulamentos das seguintes Câmara de Arbitragem, que contém a previsão do árbitro 

de emergência: Regulamento CCI, art. 29 e Apêndice V; Regulamento ICDR, art. 6; Regulamento LCIA, 

art. 9B; Regulamento SIAC, art. 26 e Apêndice 1; Regulamento HKIAC, art. 23.1 e Tabela 4; Regulamento 

WIPO, art. 49; Regulamento CAM-CCBC, art. 5. 
144 GUILHARDI, Pedro. Medidas de Urgência na Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista 

de Arbitragem e Mediação, vol. 49, abril-junho/2016, pp. 67-101. 
145 Neste sentido: LEMES, Selma Ferreira. As Medidas Cautelares Antes ou no Curso do Processo de 

Arbitragem. Disponível em: <http://www.selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri24.pdf>, último acesso em 

17.11.2020; OPPETIT, Bruno. Teoría del Arbitrage. Colombia: Editora Legis Editores, 2006, p. 63. No 

cenário internacional, Roderic Heard, Susan Walker e John Cooley lecionam que “(...) arbitration is an 

effective adjudication mechanism only because the courts, international treaties, and national legal 

jurisprudence are on standby, when necessary, to redress fouls committed by the parties and assist with the 

gathering of vital evidence, or to refuse to enforce tribunal awards that manifestly violate universally 

accepted standards of fairness. The fact that the courts stand ready to step into the arbitration process, if 

necessary, deters mischief by the parties or tribunals” (HEARD, Roderic. WALKER, Susan. COOLEY, 

John. International Commercial Arbitration Advocacy: a practitioner’s guide for American lawyers. EUA: 

National Institute for Trial Advocacy, 2010, p. 83). 
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arbitral para que o Poder Judiciário possa praticar ou determinar o cumprimento do 

pedido. Naturalmente, as medidas cautelares e de urgência não são exceção a esta regra.  

 

c. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

 

            Passa-se então a tratar do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e 

a sua relação com a competência do tribunal arbitral. De início, cabe fazer a ressalva de 

que será analisado no presente trabalho o conceito processual da desconsideração da 

personalidade jurídica – qual seja, nas palavras de Renato Beneduzi, “o momento e a 

forma com que a desconsideração pode ser pedida no processo e os efeitos, processuais, 

do seu deferimento”146 – e não o seu conceito material, que examina as hipóteses nas 

quais pode ser aplicado.  

 

Assim, ao tornar o enfoque sobre a relação processual da desconsideração da 

personalidade jurídica e a competência dos árbitros, analisar-se-á (i) a competência do 

tribunal arbitral para impor determinação perante um terceiro com lastro na 

desconsideração da personalidade jurídica; (ii) a possibilidade de apresentação de 

demanda perante o Poder Judiciário por uma parte signatária de convenção de arbitral 

contra terceiro não signatário da convenção de arbitragem com lastro na desconsideração 

da personalidade jurídica; e (iii) a possibilidade de pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica no processo de execução de sentença arbitral, relativamente a 

terceiro que não participou do procedimento de arbitragem no qual a sentença foi 

proferida.  

 

A relação das mencionadas questões com o princípio da competência-

competência é que, em uma, o árbitro apenas poderá julgar a demanda se tiver a 

competência para fazê-lo, conforme a natureza eminentemente contratual do 

procedimento arbitral e, em duas, porque antes que seja julgada a demanda material 

requerida na arbitragem, é necessária a resolução da questão processual acerca da 

admissibilidade do terceiro não signatário como parte na arbitragem com base na 

desconsideração da personalidade jurídica e a competência atribuída ao árbitro sobre tal 

 
146 BENEDUZI, Renato. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Arbitragem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, Revista de Processo, vol. 290, abril/2019, pp. 473-492. 
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terceiro – a já referida extensão dos efeitos da convenção de arbitragem ao terceiro não 

signatário.  

 

Faz-se referência à doutrina de Gary Born, quando da classificação de vinculação 

de não signatário à convenção de arbitragem e ao procedimento arbitral, a qual é dividida 

em razões consensuais e não-consensuais147. No ordenamento jurídico brasileiro, apenas 

as consensuais devem ser motivo de extensão dos efeitos da convenção de arbitragem. 

Isso porque, sem que haja o consentimento, não pode haver a obrigação de se submeter à 

arbitragem. A desconsideração da personalidade jurídica, por se enquadrar em um método 

não consensual de extensão de efeitos, torna impossível a sua aplicação na arbitragem148.  

 

Neste sentido, em sua tese de doutorado apresentada à Universidade de São Paulo, 

Guilherme Recena Costa pontuou que 

 

“A decretação do levantamento do véu pressupõe, necessariamente, o 

acertamento de fatos estranhos aos limites objetivos da cláusula compromissória 

– de modo a verificar a conduta do terceiro que, abusando do poder de controle, 

perpetrou injustiça contra o credor.”149 

 

 No mesmo sentido, Carlos Alberto Carmona leciona que: 

 

“Assim, mesmo que o árbitro perceba confusão patrimonial entre 

sociedades do mesmo grupo, não creio possível a inclusão na arbitragem de 

sociedade que não tenha celebrado o compromisso arbitral (ou que não seja 

signatária do contrato onde está inserida a cláusula compromissória). A 

desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que vem 

sendo incorretamente invocada por alguns para permitir a expansão da 

convenção arbitral, não pode ser manejada pelo árbitro. E o motivo é intuitivo: 

a jurisdição do árbitro está naturalmente limitada pela convenção arbitral 

(objetiva e subjetivamente), de forma que seria inadmissível (e ineficaz) a 

 
147 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. 2ª edição. Haia: Kluwer Law International, 2014, 

p. 1.418 e ss.  
148 BENEDUZI, Renato. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Arbitragem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, Revista de Processo, vol. 290, abril/2019, pp. 473-492. 
149 RECENA COSTA, Guilherme. Partes e Terceiros na Arbitragem. Doutorado em Direito. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 2015, p. 147. No mesmo sentido, Fouchard, Gaillard e Goldman lecionam que 

“because of the contractual basis of arbitration, the scope of the arbitration agreement should not be 

extended to punish the behavior of a third party. Such measures should only be taken by the courts, before 

which a party will always be able to argue that the corporate veil should be lifted.” (FOUCHARD, 

Phillippe. GAILLARD, Emmanuel. GOLDMAN, Berthold. Fouchard, Gaillard, Goldman on International 

Arbitration. Haia: Kluwer Law International, 1999, p. 284).  
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decisão do árbitro que envolvesse na arbitragem terceiro que não lhe outorgou 

jurisdição.”150 

 

Por este motivo, defendem que não caberia ao árbitro julgar o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica sem que haja desrespeito ao princípio da 

competência-competência, pois a ele não seria sequer possibilitado o julgamento desta 

matéria. 

 

Reconhece-se, contudo, que este posicionamento não é unânime na doutrina. 

Alguns autores, como Arnoldo Wald, parecem entender que ao árbitro seria permitida a 

desconsideração da personalidade jurídica151. Tal posicionamento aparenta estar em 

linha, inclusive, com o assentamento internacional na Suíça e no Reino Unido, ainda que 

de forma conservadora152. Na jurisprudência, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, 

de forma categórica, já afirmou, no julgamento do Recurso Especial no 1.698.730/SP, que 

caberia ao tribunal arbitral realizar a análise do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica. A título de exposição, colaciona-se trecho da ementa: 

 

“3.1 O consentimento tácito ao estabelecimento da arbitragem há de ser 

reconhecido, ainda, nas hipóteses em que um terceiro, utilizando-se de seu poder 

de controle para a realização de contrato, no qual há a estipulação de 

compromisso arbitral, e, em abuso da personalidade da pessoa jurídica 

interposta, determina tal ajuste, sem dele figurar formalmente, com o manifesto 

propósito de prejudicar o outro contratante, evidenciado, por exemplo, por atos 

de dissipação patrimonial em favor daquele. 3.2 Em tal circunstância, se 

prevalecer o entendimento de que o compromisso arbitral somente produz efeitos 

em relação às partes que formalmente o subscreveram, o processo arbitral 

servirá de escudo para evitar a responsabilização do terceiro que laborou em 

fraude, verdadeiro responsável pelas obrigações ajustadas e inadimplidas, 

notadamente se o instituto da desconsideração da personalidade jurídica — 

 
150 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à lei 9.307/1996. 3ª edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 83. 
151 WALD, Arnoldo. A Arbitragem, os Grupos Societários e os Conjuntos de Contratos Conexos. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. 4, setembro/2014, pp. 

101-134. 
152 Jean-François Poudret e Sébastien Besson ensinam que: “En résumé, en l’état du droit suisse, l’extension 

de la clause compromissoire à une partie qui n’apparaît pas dans celle-ci ne peut être sérieusement 

envisagée que si l’on peut déduire de textes que cette partie était valablement représentée par un des 

cocontractants, ce qui ne resulte pas de la seule appartenance à un groupe, s’il y a eu ratification 

subséquente ou encore si le fait de se soustraire à la clause arbitrale constituait un abus de droit caractérisé 

permettant de lever le voile social” e que “Alors même que le droit anglais disposerait des moyens 

nécessaires pour imposer la levée du voile social et opposer la clause arbitrale au non signataire, la 

jurisprudence semble très respectueuse du caractère consensuel de l’arbitrage” (POUDRET, Jean-

François. BESSON, Sébastien. Droit comparé de l’arbitrage international. França: Bruylant, 2002, pp. 

236-237). 



64 

 

remédio jurídico idôneo para contornar esse tipo de proceder fraudulento — não 

puder ser submetido ao juízo arbitral. (...) 3.4 No contexto de abuso da 

personalidade jurídica, fraude e má-fé da parte formalmente contratante, 

afigura-se possível ao Juízo arbitral — desde que provocado para tanto, após 

cuidadosa análise da pertinência das correlatas alegações, observado o 

contraditório, com exauriente instrução probatória (tal como se daria perante a 

jurisdição estatal) —, deliberar pela existência de consentimento implícito ao 

compromisso arbitral por parte desse terceiro, que, aí sim, sofreria os efeitos 

subjetivos de futura sentença arbitral. Afinal, o consentimento formal exigido na 

arbitragem, que tem por propósito justamente preservar a autonomia dos 

contratantes (essência do instituto), não pode ser utilizado para camuflar a real 

vontade da parte, por ela própria dissimulada deliberadamente.”153 

 

 Note-se que a ratio da decisão é a possibilidade de extensão dos efeitos da eficácia 

da convenção de arbitragem a terceiros não-signatários devido ao consentimento tácito. 

Neste caso, o consentimento seria decorrente de fraude na utilização da personalidade 

jurídica na celebração da convenção arbitral. E, embora não mencionado explicitamente 

na ementa, o princípio da competência-competência foi referenciado no acórdão, 

justamente no contexto em que se prioriza ao árbitro determinar a sua competência – 

aplicável, inclusive, em questões como a extensão dos efeitos da convenção arbitral. 

 

A consequência prática na determinação da competência para o julgamento do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica varia a depender do 

posicionamento acolhido. 

 

Caso a questão possa ser resolvida pelo árbitro, como entende parte da doutrina e 

a recente jurisprudência do STJ, a discussão é um tanto mais simples, pois os efeitos da 

convenção de arbitragem e, portanto, de posterior sentença arbitral poderão ser estendidos 

ao terceiro, que terá que arcar com o ônus que lhe é imputado. 

 

A questão é um tanto mais sensível, entretanto, caso se parta das premissas de que 

(i) o tribunal arbitral não seria competente para julgar o incidente, mas que (ii) o princípio 

da competência-competência impediria a formulação de pretensão frente ao tribunal 

estatal contra o devedor originário, signatário da convenção de arbitragem. Entretanto, a 

doutrina encontra duas soluções para o credor que busca a cobrança do que lhe é devido 

 
153 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.698.730/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 08.05.2018.  
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por meio da desconsideração da personalidade jurídica nestas circunstâncias. Com efeito, 

estas duas hipóteses são a interposição de ação judicial autônoma de forma concomitante 

ao procedimento arbitral e a formulação de pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica na fase de execução da sentença arbitral.  

 

 Quanto ao ajuizamento de ação autônoma, parte-se do art. 134, § 2º, do Código 

de Processo Civil para entender que há dispositivo expresso que permite a instauração de 

demanda autônoma de prestação cognitiva. Lembra-se que, em razão do princípio da 

competência-competência e da existência de convenção de arbitragem, o processo deve 

ser instaurado apenas contra o terceiro e não contra o devedor originário154. Até mesmo 

porque, na forma do já referido art. 485, VII, do Código de Processo Civil, a demanda 

seria extinta sem a resolução de mérito por existência de convenção de arbitragem. 

 

 Renato Beneduzi identifica três problemas nesta hipótese, quais sejam, (i) a 

possibilidade de intervenção do devedor originário como assistente no processo judicial; 

(ii) a possibilidade de a coisa julgada material formada em um dos dois processos – 

judicial e arbitral – beneficiar a parte no outro; e (iii) a possibilidade de cobrança 

simultânea pelo credor em dois processos distintos155.  

 

 Quanto à intervenção do credor, conclui-se na afirmativa pela possibilidade de 

este participar do processo judicial na figura de assistente. Até mesmo porque o interesse 

jurídico do devedor original é evidente, a saber acerca da responsabilização de terceiro 

pelo alegado crédito devido. Nota-se, entretanto, que a eficácia da intervenção – em 

atenção ao art. 123 do Código de Processo Civil – se aplicará ao devedor original, no que 

tange, por exemplo, à não prescrição da dívida. 

 

Quanto à relação da coisa julgada material de um processo influir no outro, o autor 

defende que há uma vinculação por prejudicialidade, pela qual “contra aquele que 

participou em contraditório da formação da coisa julgada material em um processo o 

 
154 ARRUDA ALVIM, José Manoel. Novo contencioso cível no CPC/2015. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 80; ARRUDA ALVIM, Eduardo. Direito processual civil. 5ª edição. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. pp. 232-233; TAMER, Maurício Antonio. O perfil da desconsideração da 

personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, Doutrinas 

Essenciais – Novo Processo Civil, vol. 2, 2018, pp. 833-854.   
155 BENEDUZI, Renato. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Arbitragem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, Revista de Processo, vol. 290, abril/2019, pp. 473-492. 
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seu adversário no outro processo pode arguir a eficácia positiva da coisa julgada 

material”156.  

 

Por fim, quanto à satisfação do crédito, parece ser conclusão natural que o credor 

não poderá receber em dobro pela condenação do devedor original e do terceiro em 

processos autônomos, por risco de constituir verdadeiro enriquecimento ilícito. A 

despeito de não poder receber o valor duas vezes, não há prejuízo para o credor de ter a 

declaração judicial de que o terceiro é responsável com lastro na desconsideração da 

personalidade jurídica, ainda que não haja mais a possibilidade de cobrança da dívida.  

 

Por sua vez, quanto à desconsideração da personalidade jurídica em sede de 

execução do laudo arbitral, lembra-se de início que tal procedimento se submete ao da 

execução de títulos executivos judiciais, nos termos do art. 515, VII, do Código de 

Processo Civil. O terceiro a quem se destina a desconsideração, contudo, não poderá ser 

litisconsorte passivo originário, já que não participou do processo de formação do título 

executivo, não tendo, portanto, exercido o contraditório. Faz-se necessária, desta forma, 

a instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para estender ao 

terceiro a obrigação de cumprir os ditames da sentença arbitral, respeitados os preceitos 

estabelecidos nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 

 

Caso, após a realização do contraditório – que não se restringe aos limites da coisa 

julgada material da sentença arbitral, já que o terceiro não foi parte naquele procedimento, 

o juiz togado entender por bem levantar o véu corporativo, proferirá decisão interlocutória 

– combatível mediante o recurso do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do 

Código de Processo Civil. Após tal proferimento, o terceiro tornar-se-á parte do 

procedimento, podendo os seus bens também responderem pela obrigação contida na 

sentença arbitral.  

 

d. Arbitragem e a Administração Pública 

 

A Lei no 13.129/2015, que alterou a Lei de Arbitragem, consagrou o que já havia 

sido um histórico permissivo que possibilitaria a resolução de conflitos envolvendo a 

 
156 BENEDUZI, Renato. Desconsideração da Personalidade Jurídica e Arbitragem. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, Revista de Processo, vol. 290, abril/2019, pp. 473-492. 
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Administração Pública por meio da arbitragem. Incluiu o § 1º do art. 1º da Lei de 

Arbitragem para configurar cláusula legal expressa, determinando que “a administração 

pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos 

a direitos patrimoniais disponíveis”.  

 

Embora existam diversas questões atinentes à submissão da Administração 

Pública à arbitragem – todas de suma importância157 – o presente estudo tem o seu 

enfoque limitado ao debate da aplicação do princípio da competência-competência à 

esfera da arbitragem envolvendo a Administração Pública. Mais especificamente, existem 

dois pontos que merecem especial atenção neste tema: (i) o embate entre os princípios da 

competência-competência e da autotutela; e (ii) a mitigação do princípio da competência-

competência em arbitragens envolvendo a Administração Pública pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

Quanto à primeira questão, José dos Santos Carvalho Filho, ao tratar do controle 

interno da Administração Pública, leciona que:  

 

“A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua 

atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas 

a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, nos entanto, pode ela mesma revê-

los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de uma 

faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante 

de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só 

restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o 

princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes 

corolários.”158 

 

Assim, a Administração Pública pode rever os seus atos de ofício, tanto por vias 

do aspecto da legalidade, em relação aos quais procede à revisão de atos ilegais quanto 

por vias de mérito, em relação aos quais procede ao reexame de atos anteriores quanto à 

 
157 Para questões específicas atinentes ao tema da arbitragem com a administração pública, ver: SCHMIDT, 

Gustavo da Rocha. Arbitragem na Administração Pública. Curitiba: Editora Juruá, 2018; SARAIVA, 

Leonardo. Arbitragem na Administração Pública. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2019.  
158 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31ª edição. São Paulo: 

Editora Atlas, 2017, p. 35. No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro explica que “pela autotutela 

o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os 

inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recuso ao poder judiciário.” (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 28ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 103) 
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conveniência e oportunidade de sua conservação ou desfazimento159. O princípio da 

autotutela já foi inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em dois 

enunciados de súmulas160, consagrando-o como essencial à atuação da Administração 

Pública.  

 

Desta forma, diante do princípio da autotutela, cabe à Administração Pública 

anular eventuais cláusulas contratuais acometidas por vícios de legalidade em seus 

contratos administrativos. Questiona-se, portanto, se, no exercício de tal poder-dever, 

poderia a Administração Pública unilateralmente invalidar a cláusula compromissória 

contida em tais contratos sob o fundamento de inarbitrabilidade ou se a decisão acerca da 

existência, validade e eficácia desta convenção, à luz do já extensamente apresentado 

princípio da competência-competência, recairia primariamente sob os árbitros.  

 

 Observa-se que o embate entre os dois princípios não é de fácil resolução: ambos 

não apenas possuem sólida base legal, como também amplo prestígio na doutrina e na 

jurisprudência. Vislumbra-se três possíveis resoluções a tal embate.  

 

 A primeira seria a limitação do princípio da autotutela em relação à convenção de 

arbitragem pelo princípio da competência-competência. Desta forma, a Administração 

Pública seria obrigada a submeter-se à arbitragem caso quisesse arguir pela declaração ou 

decretação da invalidade da convenção arbitral. Ou seja, o princípio da competência-

competência se impõe sobre o princípio da autotutela.  

 

 A segunda seria a possibilidade de a Administração Pública invalidar a convenção 

arbitral por meio do exercício de sua autotutela, cabendo ao particular recorrer ao Poder 

Judiciário para tentar reverter a decisão unilateral do Poder Público. Assim, apenas após 

decisão do Poder Judiciário reformando a decisão administrativa poderia o particular 

 
159 FICHTNER, José Antonio. MANNHEIMER, Sergio Nelson. MONTEIRO, André Luís. Teoria Geral 

de Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 636; CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manual de Direito Administrativo. 31ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 36. 
160 Súmula no 346 do Supremo Tribunal Federal: “A Administração Pública poderá declarar a nulidade 

dos seus próprios atos.”; Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus 

próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 

em todos os casos, a apreciação judicial.”.  
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instaurar o procedimento arbitral. Ou seja, o princípio da autotutela se impõe sobre o 

princípio da competência-competência.  

 

 A terceira seria uma conciliação entre os princípios, por meio da qual à 

Administração Pública seria permitida a anulação unilateral da convenção arbitral pelo 

exercício de seu poder-dever de autotutela, mas permitindo ao particular a instauração do 

procedimento arbitral para que fosse debatida a questão na própria arbitragem.  

 

 Alinha-se à primeira corrente, que prestigia o princípio da competência-

competência, sendo este um dos limites ao princípio da autotutela da Administração 

Pública. Ao abordar o tema, José Antonio Fichtner, Sergio Nelson Mannheimer e André 

Luiz Monteiro lecionam que:  

 

“Diante dessa questão, entendemos que a interpretação mais adequada 

é aquela no sentido de que a Administração Pública não pode invalidar a 

convenção de arbitragem pelo exercício do princípio da autotutela, mesmo após 

regular procedimento administrativo. Na verdade, as cláusulas exorbitantes do 

contrato administrativo não podem ser aplicadas à convenção de arbitragem, 

pois (i) incide o princípio da autonomia da convenção de arbitragem (art. 8º, 

caput, da Lei de Arbitragem), o que a afasta do regime aplicado ao contrato 

administrativo, e (ii) as cláusulas exorbitantes apenas possuem aplicação nos 

aspectos econômicos dos pactos administrativos, o que impede a sua incidência 

na cláusula em que se elege o método de resolução de disputas.”161 

 

Desta forma, quanto à primeira questão abordada, conclui-se que o princípio da 

autotutela deve ser limitado pelo princípio da competência-competência, não sendo 

permitida à Administração Pública a anulação unilateral de cláusula compromissória 

celebrada em sede de contrato administrativo.  

 

A segunda questão que merece atenção é quanto à aparente mitigação do princípio 

da competência-competência no Superior Tribunal de Justiça quando se trata da 

Administração Pública. Deveras, no Conflito de Competência no 151.130/SP162, a 

 
161 FICHTNER, José Antonio. MANNHEIMER, Sergio Nelson. MONTEIRO, André Luís. Teoria Geral 

de Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 638. 
162 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, CC no 151.130/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ 

Acórdão Luis Felipe Salomão, julgado em 27.11.2019. 
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Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a União Federal, enquanto 

sua acionista controladora, não seria vinculada à cláusula compromissória estatutária 

prevista no art. 58 do Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)163, motivo 

pelo qual o conflito positivo de competência surgido entre a Câmara de Arbitragem do 

Mercado (CAM B3) e a Justiça Federal de São Paulo foi decidido em favor do Poder 

Judiciário. 

 

A título de contextualização, o conflito se deu após a eclosão das investigações 

no âmbito da Operação Lava-Jato, que trouxe à luz a formação de um cartel do qual 

participavam as maiores empreiteiras do país, com o propósito de desviar bilhões de reais 

do erário por meio do superfaturamento de obras públicas contratadas pela Petrobras. 

Quando tais fatos vieram à tona, ocorreu significativa desvalorização de suas ações, 

acarretando danos aos seus proprietários.  

 

Estes acionistas minoritários, desta forma, buscaram ressarcir os seus prejuízos 

por meio da instauração de procedimento arbitral contra a União – na qualidade de 

controladora da Petrobras – lastreados nos arts. 116 e 117 c/c 246 da Lei 6.404/1976. Ao 

apresentar sua resposta ao início do procedimento, a União formulou pedido de 

declaração de nulidade de sua participação na arbitragem perante a Justiça Federal do 

Estado de São Paulo, arguindo que não se submeteria à referida cláusula compromissória 

contida no Estatuto Social da Petrobras. Em sede liminar, o Tribunal Regional Federal da 

3ª Região concedeu o pedido de tutela de urgência, desobrigando à União sua participação 

no procedimento arbitral. Por conseguinte, os acionistas minoritários instauraram perante 

o Superior Tribunal de Justiça o conflito de competência ora em enfoque, demandando o 

 
163 O Estatuto Social da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras é disponibilizado online e pode ser acessado 

através do seguinte link: <http://transparencia.petrobras.com.br/sites/default/files/Estatuto-Social-AGOE-

27-Abril-2017-Portugues.pdf>. O seu art. 58 possui a seguinte redação: “Art. 58. Deverão ser resolvidas 

por meio de arbitragem, obedecidas as regras previstas pela Câmara de Arbitragem do Mercado, as 

disputas ou controvérsias que envolvam a Companhia, seus acionistas, os administradores e conselheiros 

fiscais, tendo por objeto a aplicação das disposições contidas na Lei n. 6.404, de 1976, neste Estatuto 

Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 

Comissão de Valores Mobiliários, tendo por objetivo a adoção de padrões de governança societária 

fixados por estas entidades, e dos respectivos regulamentos de práticas diferenciadas de governança 

corporativa, se for o caso. Parágrafo único. As deliberações da União, através de voto em Assembleia 

Geral, que visem à orientação de seus negócios, nos termos do art. 238 da Lei n. 6.404, de 1976, são 

consideradas formas de exercício de direitos indisponíveis e não estarão sujeitas ao procedimento arbitral 

previsto no caput deste artigo”. 

http://transparencia.petrobras.com.br/sites/default/files/Estatuto-Social-AGOE-27-Abril-2017-Portugues.pdf
http://transparencia.petrobras.com.br/sites/default/files/Estatuto-Social-AGOE-27-Abril-2017-Portugues.pdf
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reconhecimento da competência do tribunal arbitral para julgamento da inclusão ou não 

da União no polo passivo da arbitragem, frente ao princípio da competência-competência.  

 

A Ministra Nancy Andrighi, relatora original do processo, proferiu voto 

entendendo que a aplicação do princípio da competência-competência afastaria a 

jurisdição estatal naquele momento do procedimento, sendo imprópria a intervenção do 

Poder Judiciário. Assim, caberia ao tribunal arbitral a preferência temporal em sua 

decisão e, caso necessário, o controle poderia ser feito posteriormente pelo juízo estatal 

na forma dos arts. 32 e 33 da Lei de Arbitragem. 

 

Ressalta-se que, conforme já abordado no decorrer do presente estudo, a Ministra 

reconheceu que há uma exceção ao referido princípio, justamente a identificação de 

compromisso arbitral patológico prima facie. Para afastar a patologia manifesta, 

considerou em seu voto os argumentos da União Federal sob a lente da arbitrabilidade 

objetiva e subjetiva.  

 

Ao se tratar da arbitrabilidade objetiva, ponderando a disponibilidade do direito 

patrimonial sob discussão, apontou que (i) existe uma diferença entre a indisponibilidade 

do interesse público e a disponibilidade da intervenção judicial nas relações de direito 

público164 e o caso em tela não abarcaria um interesse público indisponível da União 

 
164 Ao contrário da arbitrabilidade subjetiva em sua aplicação à Administração Pública, que possui 

permissivo legal expresso, a discussão acerca da arbitrabilidade objetiva é um tanto mais espinhosa. Isto 

porque, na mais tradicional doutrina brasileira, o interesse público sempre foi visto como possuidor de 

natureza indisponível. Como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “A indisponibilidade dos interesses 

públicos significa que, sendo interesses próprios da coletividade – internos ao setor público, não se 

encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo 

que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o 

que é também um dever – na estrita conformidade do que dispuser a intentio legis.” (MELLO, Celso 

Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2001, p. 

34). Porém, tal interpretação não é absoluta. Como leciona o professor Gustavo da Rocha Schmidt, “Sempre 

que a Administração Pública contrata uma obra ou serviço, ela pratica atos de disposição de seu 

patrimônio, mediante o desembolso dos recursos públicos correspondentes. É igualmente o que se dá 

quando o Poder Público promove o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato, ou quando realiza 

uma desapropriação amigável, pela via administrativa. A satisfação do interesse público, em tais hipóteses, 

é resultado de um ajuste, de caráter patrimonial, entre a Administração Pública e o particular. O ato de 

disposição do patrimônio é praticado, precisamente, para atender a um interesse público finalístico da 

coletividade. É da essência da atuação administrativa, para a satisfação dos interesses da coletividade, a 

prática de atos de disposição patrimonial” (SCHMIDT, Gustavo da Rocha. Arbitragem na Administração 

Pública. Curitiba: Editora Juruá, 2018, p. 54). Por este motivo, importante a distinção entre os interesses 

primários e secundários da Administração Pública para a determinação da arbitrabilidade objetiva: ao passo 

que aqueles são indisponíveis porque tratam de um interesse finalístico do estado, estes tratam de disposição 

patrimonial e são, portanto, passíveis de serem objeto de convenção arbitral.  
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Federal, sendo cabível a intervenção judicial, seja pelo Poder Judiciário, seja pelo tribunal 

arbitral; e (ii) o aspecto patrimonial do objeto tratado não deve apenas possuir valor 

econômico, mas também deve a reparação ou compensação de seu inadimplemento 

ocorrer por meio de medidas com conteúdo econômico. Afastou, ainda, o argumento da 

União Federal de que o art. 238 da Lei 6.404/1976 – que dispõe sobre o poder do acionista 

controlador da sociedade de economia mista de prever as orientações das atividades 

empresárias – seria um empecilho à constituição da arbitrabilidade objetiva in casu, por 

não abranger os votos da União Federal em assembleia de acionistas, mas sim os prejuízos 

econômicos causados aos acionistas minoritários.  

 

 Ao se tratar da arbitrabilidade subjetiva, considerando a validade da manifestação 

de vontade da União Federal, destacou que (i) podem os entes da Administração Pública 

brasileira submeterem-se ao procedimento arbitral; e (ii) ainda que previsão legal 

expressa do art. 1º, § 1º, da Lei de Arbitragem não existia no momento em que ocorreu a 

manifestação de vontade analisada, a doutrina e a jurisprudência já vislumbravam a 

possibilidade de a Administração Pública ser parte em procedimento arbitrais. 

 

 O Ministro Luis Felipe Salomão pediu vista e abriu divergência ao voto da 

Ministra Nancy Andrighi, entendendo que não estaria preenchido o requisito da 

arbitrabilidade subjetiva, uma vez que (i) à época da assinatura da cláusula 

compromissória, não havia permissivo expresso em lei que permitia a submissão de ente 

público à resolução de conflitos por meio da arbitragem, em conflito com o princípio da 

legalidade estrita a qual se submete a Administração Pública; e (ii) a cláusula estatutária 

contida no art. 58 do Estatuto Social da Petrobras não consistiria em manifestação 

expressa de consentimento, uma vez que configuraria a vontade da Petrobras em 

submeter-se à arbitragem, mas não da União Federal como acionista controladora.  

 

 Seguindo este raciocínio, o Ministro Salomão definiu que a consequência lógica 

de não haver uma aparente manifestação de vontade por parte da União Federal seria uma 

alegação de falta de condição de existência da própria cláusula compromissória, um vício 

aparente cuja análise deve ser feita a priori pelo Poder Judiciário, por se tratar da 

legalidade de tal procedimento e ser identificável de forma prima facie. Assim, afastou o 

princípio da competência-competência, pois a discussão envolveria uma análise 

preliminar acerca da existência da cláusula compromissória e, portanto, afastar a análise 
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do Poder Judiciário seria incorrer em violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, 

sendo necessário, assim, uma interpretação adequada dos interesses das partes. Nestes 

termos, estabeleceu o voto vencedor que compôs a maioria da Segunda Seção no 

julgamento da referida demanda. 

 

 Menciona-se também o voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que suscitou 

questão diretamente relacionada com o princípio da competência-competência e da 

possível submissão da União Federal ao procedimento arbitral, à luz da falta de seu 

expresso e indispensável consentimento, como hipótese manifestamente patológica que 

permitiria uma análise prima facie do Poder Judiciário quanto à ineficácia subjetiva da 

convenção arbitral. 

  

 Ao considerar a literalidade do dispositivo que contém a cláusula compromissória 

estatutária, o Ministro Bellizze compreendeu que submetem-se à arbitragem os conflitos 

advindos de interesses que envolvam a companhia e seus acionistas no âmbito das 

relações societárias regulamentadas pela Lei das S.A. e que a União Federal, como 

acionista controladora, estaria expressamente excluída de qualquer processo arbitral que 

tenha por objeto seus atos e votos em assembleia, na medida em que destinados à 

orientação dos negócios da companhia. 

 

Diferenciou, ainda, a forma de manifestação de vontade de particulares em 

relações puramente privadas daquela feita por entes públicos. Em síntese, enquanto 

naquelas seria possível a existência de uma manifestação de vontade tácita, nestas isso 

configuraria violação ao princípio da legalidade estrita, ainda que a relação fosse regida 

pelo direito privado. Tampouco se permite inferir que os entes públicos tenham 

consentido a integrar toda e qualquer arbitragem à qual uma empresa pública ou sociedade 

de economia mista a ela vinculada venha a participar. Nestes termos, seguiu o voto 

proferido pelo Ministro Salomão, dando competência à Justiça Federal para o julgamento 

do conflito e compondo a opinião majoritária.  

 

Uma importante questão surge ao se traçar uma análise crítica da decisão proferida 

pela Segunda Seção, qual seja, a diferenciação nas espécies de signatário de cláusula 

compromissória estatutária e o subsequente impacto desta distinção nos procedimentos 

arbitrais societários. 
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O ponto central do fundamento utilizado pela opinião majoritária pode ser 

resumido em trecho do voto do Ministro Salomão, que determinou que “[a]ssim, em se 

tratando da Administração Pública, a própria manifestação de vontade do ente está 

condicionada ao princípio da legalidade, mediante interpretação restritiva, nos termos 

da cláusula.” Foi relativizado, com base na falta de consentimento expresso da União 

Federal à cláusula compromissória, o princípio da competência-competência, por 

entender que estaria configurada patologia manifesta em desarmonia com o princípio da 

legalidade estrita.  

 

Lembra-se que tal princípio, protagonista dentre aqueles que devem servir de 

orientação na atuação da administração pública brasileira165, restringe as faculdades do 

ente administrativo àquilo expressamente previsto em lei. Com efeito, na doutrina de 

Maria Sylvia Zanella di Pietro, é feito o contraste entre a autonomia da vontade da qual 

são dotados os particulares e a estrita legalidade à qual é adstrita a administração pública:  

 

“Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode 

fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o princípio 

aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei 

não proíbe. (...) Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por 

simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar 

obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de 

lei.”166 

 

 No referido acórdão, a aplicação do princípio da legalidade estrita enquanto 

gerador de limitações às condutas da União Federal se manifesta nos aspectos tanto da 

arbitrabilidade objetiva – ao impor que interpretação inegavelmente restritiva às 

disposições contidas na cláusula compromissória estatutária167 –, quanto da subjetiva – 

 
165  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31ª edição. São Paulo: 

Editora Atlas, 2017, p. 20. 
166 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2017, p. 101. 
167 Nesse sentido, leia-se trecho do voto do Ministro Salomão: “Assim, em se tratando da Administração 

Pública, a própria manifestação de vontade do ente está condicionada ao princípio da legalidade, mediante 

interpretação restritiva, nos termos da cláusula. Nesse sentido, o teor da cláusula compromissória inserta 

no Estatuto da Petrobras evidencia que as disputas submetidas à arbitragem envolvem tão apenas "as 

disputas ou controvérsias que envolvam a Companhia, seus acionistas, os administradores e conselheiros 

fiscais, tendo por objeto a aplicação das disposições contidas na Lei n° 6.404, de 1976, neste Estatuto 
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ao constatar-se que, a despeito de ser possível inferir a anuência tácita do particular à 

cláusula compromissória, o consentimento da administração pública deve ser expresso168.  

 

Desta forma, enfatiza-se que tanto pelo ponto de vista da arbitrabilidade subjetiva 

quanto da arbitrabilidade objetiva, a Segunda Seção adotou posicionamento, 

fundamentado no princípio da legalidade, que a vinculação dos entes da administração 

pública à convenção de arbitragem deve ser interpretada de forma restrita.  

 

Entretanto, a despeito de a manifestação de vontade das partes ser inegavelmente 

elemento essencial para a validade da convenção de arbitragem, a expressividade deste 

consentimento pode ser flexibilizada para que seja efetiva a prestação de tutela 

jurisdicional. Assim, enfatiza-se a afirmação prévia de que é possível tanto a extensão 

dos efeitos da convenção de arbitral a não signatários, como também a reconhecida 

possibilidade de existir consentimento tácito à convenção169.  

 

 Neste contexto, em que pese a dificuldade nos esforços dispendidos de 

compatibilizar os institutos próprios do direito arbitral e a complexidade do ambiente 

negocial, os tribunais brasileiros não parecem recusar-se diante da demanda de análise 

das circunstâncias fáticas de celebração e execução contratual para que sejam examinados 

índices de consentimento tácito à cláusula compromissória.  

 

 Assim, faz-se referência ao acórdão proferido no STJ nos autos da SEC no 

856/GB, de relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito170, no qual era objeto 

 
Social", o que se dissocia do caso em análise. Assim, a matéria em análise ultrapassa, no tocante à União, 

os atos societários, porquanto as suscitantes pretendem a responsabilização solidária da União em virtude 

da escolha equivocada dos dirigentes da Petrobras e da ausência de fiscalização da atuação de tais 

agentes. Há, portanto, pleito de responsabilidade civil extracontratual em face da União.” 
168 Destaca-se trecho do voto do Ministro Bellizze que bem demonstram esse contraste: “Nas relações entre 

particulares, é certo, esse consentimento à arbitragem, ao qual se busca proteger, pode apresentar-se de 

modo expresso, mas também na forma tácita, afigurando-se possível, para esse propósito, a demonstração, 

por diversos meios de prova, da participação e adesão da parte ao processo arbitral, especificamente na 

relação contratual que o originou. (...) Essas premissas, por óbvio, não são aplicáveis aos compromissos 

arbitrais estabelecidos por integrantes da Administração Pública direta ou indireta, os quais se encontram 

adstritos ao princípio da legalidade estrita, inclusive no âmbito de relações regidas predominantemente 

pelo direito privado, não se admitindo que o seu consentimento à arbitragem possa ser extraído de outros 

elementos, que não a sua expressa concordância, ou por meio de interpretação extensiva.” 
169 HANOTIAU, Bernard. Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class Actions. 

Haia: Kluwer Law International, 2006, pp. 49 - 100. 
170 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, SEC no 856/GB, Corte Especial, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, julgado em 18.05.2005. 
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de discussão a validade de sentença arbitral proferida pela Liverpool Cotton Association 

devido à vinculação de terceiro que não havia anuído expressamente à cláusula 

compromissória. A conclusão relevante a ser extraída do posicionamento da Corte 

Especial do STJ firmado àquela data é a de que, em negociações privadas, a real intenção 

das partes nem sempre poderá ser averiguada a partir da aceitação expressa da cláusula 

compromissória. Ao contrário, esta poderá, também, observar-se a partir do contexto 

menos formal da conduta das integrantes da relação contratual. Tal determinação foi, em 

momentos posteriores, refletida em outras decisões de tribunais brasileiros171.  

 

 Mais relevante, porém, considerando o objeto do presente estudo, é que as 

referidas decisões entendem que a vinculação de não signatário à cláusula 

compromissória é matéria que estaria sujeita ao princípio da competência-competência e 

que, portanto, caberia uma análise primária pelo tribunal arbitral acerca da extensão de 

seus efeitos. Com efeito, se há alguma questão atrelada à extensão da convenção arbitral 

a terceiro e essa reconhecidamente necessita de maior investigação acerca da relação 

interpartes, não faria sentido ser configurada como vício identificável prima facie, como 

reconhecido, inclusive, em acórdão do TJ/SP, nos autos do Agravo de Instrumento nº 

2046909-08.2019.8.26.0000, em voto de autoria do Desembargador Cesar Ciampolini, 

que concluiu que “(...) pendência de questão acerca da submissão à arbitragem de 

terceiros, também ela incumbe aos árbitros: Kompetenz, kompetenz, arts. 8º e 20 da Lei 

de Arbitragem”172. 

 

 Assim, ao contrário do que foi estabelecido como o regime aplicável à 

administração pública nos autos do CC no 151.130/SP, a jurisprudência parece estabelecer 

tratamento diverso aos particulares, especificamente no que tange ao consentimento tácito 

à convenção arbitral, examinado com base no contexto fático do caso concreto e ao 

questionamento sobre a participação de terceiro na arbitragem não constituir regra de 

 
171 Ver, no mesmo sentido, trecho de acórdão proferido no Tribunal de Justiça de São Paulo: “Alegação de 

não sujeição das autoras à cláusula compromissória e à sentença arbitral. Afastamento. Discussão sobre 

a extensão da cláusula compromissória a partes que não firmaram o contrato gerador do litígio. Existência 

de grupo de sociedades que não implica presunção 'jure et de jure' para o reconhecimento da anuência de 

sociedade não signatária à convenção de arbitragem. Caso concreto. Vinculação que pode ser reconhecida 

em razão das circunstâncias negociais. Contrato empresarial precedido de intensa negociação. 

Consentimento implícito à eleição da arbitragem como meio de solução de conflitos derivados do negócio 

(...)”. (BRASIL, TJ/SP, Apelação Cível no 0035404-55.2013.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, julgado em 26.08.2015). 
172 BRASIL, TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2046909-08.2019.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini, julgado em 17.04.2019. 
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relativização do princípio da competência-competência, em detrimento da análise 

primária por parte do tribunal arbitral.  

 

 A implicação desta decisão é percebida com maior ênfase no contexto das 

arbitragens societárias no âmbito das companhias de capital aberto – o que incluem as 

sociedades de economia mista que, por definição, conterão ao menos um ente da 

administração pública em posição de acionista controlador173. Lembra-se, ainda, que a 

inclusão da cláusula compromissória estatutária não requer a anuência unânime de todos 

os signatários, nos termos do art. 136-A da Lei no 6.406/79, e exercerá efeito vinculativo 

a todos os acionistas, atuais e futuros174. 

 

Assim, em um contexto em que a utilização da arbitragem é crescente na esfera 

das disputas societárias – inclusive com a maior implementação de cláusulas estatutárias 

– não podem ser ignorados os efeitos da decisão proferida pelo STJ. 

 

Afinal, de acordo com os pressupostos estabelecidos pela opinião majoritária, na 

hipótese em que um signatário ou um grupo de signatários de uma cláusula 

compromissória estatutária buscar iniciar um processo arbitral contra ente da 

administração pública que, em tese, teria aderido à mesma estipulação, haverá o risco de 

(i) o requerido não ter anuído à resolução de conflito por meio da arbitragem de forma 

suficiente explícito; e (ii) a matéria a ser decidida no processo arbitral não se enquadrar 

no escopo da cláusula compromissória, nos termos da interpretação restritiva que deve 

ser atribuída à anuência do ente da administração pública em submeter-se ao 

procedimento arbitral.  

 

Ademais, na hipótese de se querer incluir algum ente da administração pública em 

procedimento arbitral, o tribunal arbitral só terá competência para permitir tal inclusão 

caso haja consentimento expresso. Caso contrário, será entendida como patologia 

manifesta da convenção arbitral, motivo pelo qual poderá ser afastada por um juiz togado 

 
173 Para exemplificar, cita-se o Banco da Amazônia, no qual a União Federal é titular de 51% do capital 

com direito à voto; a Sanepar, na qual o Estado do Paraná é controlador (58,63% do capital votante); e a 

Cemig, na qual o Estado de Minas Gerais é controlador (50,97% do capital votante). 
174 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. II. 2ª edição. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 500. 



78 

 

em sede de cognição sumária – ao passo que o mesmo não ocorreria no caso de o terceiro 

ser um particular.  

 

Sendo assim, embora a decisão tenha se pautado de forma fundamentada nos 

princípios do direito administrativo, há de se reconhecer que há um risco inerente a tal 

determinação, pela geração de insegurança jurídica e de reduzir a efetividade da 

arbitragem, ao reduzir o grau de conhecimento e determinação pelos árbitros de matéria 

contida em convenção de arbitragem.  

 

e. Anti-Suit Injunctions 

 

Por fim, cabe traçar breves considerações acerca das chamadas anti-suit 

injunctions. De forma geral, seguindo definição utilizada por Arnoldo Wald, podem ser 

definidas como “uma ordem dada a uma das partes pela jurisdição de um Estado de não 

intentar uma determinada ação perante a jurisdição de outro Estado ou de um tribunal 

arbitral e, se já o fez, de desistir da referida ação”175. 

 

Na seara da arbitragem, portanto, pode ser interposta contra uma parte de 

convenção arbitral ou contra o próprio tribunal arbitral176. Nesse contexto, em que são 

muitas vezes referidas como antiarbitration injunctions, podem proibir uma parte de 

iniciar uma instância arbitral ou de dar prosseguimento ao procedimento, além de coibir 

a execução de uma sentença arbitral ou impedir uma parte de respeitar decisão 

homologatória de sentença arbitral177.  

 

Nota-se que tais medidas não tem apenas uma única forma prescrita. O termo, 

muito pelo contrário, serve de guarda-chuva, abarcando diversas ações que podem ser 

propostas por uma parte que visa interromper o procedimento arbitral de algum modo ou 

 
175 WALD, Arnoldo. As Anti-Suit Injunctions no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. 2, setembro/2014, pp. 1.055-1.072. No mesmo 

sentido: GAILLARD, Emmanuel. Anti-suit injunctions et reconnaissance des sentences annulées au siege: 

une évolution remarquable de la jurisprudence américaine. França: Journal du Droit International, no 4, 

2003, p. 1.106. 
176 LEW, Julian. Anti-Suit Injunctions issued by National Courts to prevent Arbitration Proceedings. In: 

GAILLARD, Emmanuel. Anti-Suit Injunctions in International Arbitration. Berna: International 

Arbitration Institute, no 2, março/2005, p. 25.  
177 BOISSESON, Mathieu de. As Anti-Suit Injunction e o Princípio da “Competência-Competência”. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. 1, 

setembro/2014, pp. 153-162. 



79 

 

outro – o que inclui medidas fundamentadas na nulidade da convenção arbitral ou na 

inarbitrabilidade de seu objeto. A relação de tais medidas com o princípio da 

competência-competência subsiste uma vez que o efeito negativo do referido princípio 

indica que o juiz togado deve declinar a sua competência primária para a determinação 

da competência de um tribunal arbitral frente à existência de convenção de arbitragem.  

 

O problema enfrentado pela anti-suit injunction em relação ao princípio da 

competência-competência foi bem resumido por Philippe Fouchard, ao determinar que:  

 

“The issuance of an anti-suit injunction based on a given court’s 

understanding of the validity and scope of an arbitration agreement clearly 

negates the principle of competence-competence.”178 

 

 No geral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são extremamente críticas às 

anti-suit injunctions, mesmo nos países de common law nos quais surgiram179. De fato, 

nos países oriundos do direito romano-germânico, como a França180 e a Bélgica181, tais 

medidas nunca tiveram muita força.  

 

Além do princípio da competência-competência, Stephen Schwebel reconhece 

também a violação ao direito dos contratos, já que as antiarbitration injunctions violariam 

diretamente o pacto contratual celebrado entre as partes. Com efeito, afirmou o autor que:  

 

“A further element of illegality in the issuance of an anti-

suit injunction of international arbitral recourse lies in its conflict with a 

fundamental principle of the law of contracts, a principle so fundamental and 

broadly accepted as to be one of the general principles of law recognized as a 

 
178 FOUCHARD, Philippe. Anti-Suit injunctions in international arbitration. What solutions? In: 

GAILLARD, Emmanuel. Anti-Suit Injunctions in International Arbitration. Berna: International 

Arbitration Institute, no 2, março/2005, p. 25.  
179 Nos Estados Unidos, por exemplo, as antiarbitration injunctions já foram consideradas como violadoras 

do processo de arbitragem ao qual a parte contratualmente se obrigou a submeter-se. Veja, nesse sentido: 

EUA, Corte de Apelação do 5o Circuito dos Estados Unidos da América, Pertamina v. KBC, julgado em 

18.03.2003. No mesmo sentido: BAUM, Axel. Anti-suit injunctions issued by National Courts. In: 

GAILLARD, Emmanuel. Anti-Suit Injunctions in International Arbitration. Berna: International 

Arbitration Institute, no 2, março/2005, p. 24. 
180 BACHAND, Fréderic. The Uncitral Model Law’s take on Anti-suit Injunctions. In: GAILLARD, 

Emmanuel. Anti-Suit Injunctions in International Arbitration. Berna: International Arbitration Institute, no 

2, março/2005, p. 92. 
181 LINSMEAU, Jacqueline. Arbitres et jurisdictions étatiques. Bruxelas: Editora Bruylant, 2002, p. 331. 
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source of law by the Statute of the International Court of Justice. That principle 

is that the expectations of the parties to a contract as well as its provisions are 

critical to the interpretation and application of that contract. Where the parties 

to an international contract provide for international arbitration as the exclusive 

means of resolving disputes that arise thereunder, it is obvious that their 

expectations, as well as the contract’s terms, are defeated by issuance of an anti-

suit injunction that debars arbitration.”182 

 

 No Brasil, algumas relevantes decisões já trataram da matéria. 

 

A primeira foi no caso COPEL (Companhia Paranaense de Energia) v. UEG 

Araucária. As duas sociedades teriam celebrado contrato para a construção e 

operacionalização de usina elétrica e que continha cláusula compromissória regendo que 

as controvérsias seriam dirimidas perante a Câmara Internacional do Comércio. 

Entretanto, a despeito da convenção arbitral, a COPEL ajuizou perante a 3ª Vara da 

Fazenda Pública de Curitiba uma declaração de nulidade da cláusula arbitral, alegando 

que não poderia submeter-se ao procedimento pois era controlada por ente da 

Administração Pública. A pretensão foi julgada procedente, com a UEG Araucária 

condenada a não dar prosseguimento à arbitragem, sob pena de incidência de multa. Nota-

se que apesar de reformada a sentença nos tribunais superiores, os recursos foram 

providos com base em aspectos processuais e não por rejeição a antiarbitration 

injunctions183. 

 

A segunda, em sentido contrário, foi julgada no Tribunal de Justiça de São Paulo, 

no caso CAOA v. Renault, um grupo de cinco ações judiciais individuais que visavam 

primeiro obstar o início do procedimento arbitral e, em sequência, para tentar evitar que 

os árbitros prolatassem sentença arbitral, em procedimento sediado em Nova Iorque. 

Todos os pedidos formulados foram julgados improcedentes pelo Tribunal de Justiça e 

pelos Tribunais Superiores, que entenderam não apenas que a anti-suit injunction não 

 
182 SCHWEBEL, Stephen. Anti-suit injunctions in International Arbitration. In: GAILLARD, Emmanuel. 

Anti-Suit Injunctions in International Arbitration. Berna: International Arbitration Institute, no 2, 

março/2005, p. 14. 
183 GAILLARD, Emmanuel. Introduction. In: GAILLARD, Emmanuel. Anti-Suit Injunctions in 

International Arbitration. Berna: International Arbitration Institute, no 2, março/2005, pp. 1-2. Relevante 

mencionar que esse caso foi julgado antes da permissão expressa da Lei de Arbitragem acerca da 

arbitrabilidade subjetiva concedida à Administração Pública após a reforma do seu art. 1º em 2015.  
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seria cabível, mas também que – neste caso – os tribunais brasileiros não seriam 

competentes para julgá-las, haja vista a estipulação de que, ainda que fossem cabíveis as 

referidas medidas, elas apenas poderiam ser requeridas frente ao tribunal da sede arbitral.  

 

 Nas palavras de Arnoldo Wald:  

 

“Esses processos, que levaram mais de cinco anos e cujas decisões 

tiveram, como vimos, repercussões internacionais, consolidaram a 

jurisprudência brasileira no sentido de não admitir a anti-suit injunction, além 

de considerar que, se cabível fosse, somente poderia ser intentada no local da 

sede de arbitragem.”184 

  

Relevante notar, por fim, que há outro aspecto das anti-suit injunctions em que 

estas podem servir para garantir a arbitragem, ao invés de combatê-la. Afinal, podem ser 

utilizadas para obstar o conhecimento de uma ação por um tribunal estatal, em deferência 

ao juízo arbitral. Na Inglaterra, especialmente, tal prática se faz mais comum – e os 

tribunais tendem a (i) dar provimento às anti-suit injunctions interpostas em prol da 

arbitragem; e (ii) negar aquelas que constituem verdadeiras antiarbitration injunctions185.  

 

Desta forma, observa-se que não apenas o princípio da competência-competência 

se faz verdadeiro obstáculo a embarreirar a possibilidade de se ver reconhecida uma anti-

suit injunction, como também as antiarbitration injunctions são internacionalmente mal-

vistas. De fato, se respeitado na forma estabelecida em lei, a conjunção dos princípios da 

competência-competência e do pacta sunt servanda impede as tentativas de sabotar o 

desenvolvimento do procedimento arbitral.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, espera-se que seja possível vislumbrar os diferentes 

posicionamentos que abarcam os vícios da convenção de arbitragem, o princípio da 

 
184 WALD, Arnoldo. As Anti-Suit Injunctions no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. 2, setembro/2014, pp. 1.055-1.072 
185 WALD, Arnoldo. As Anti-Suit Injunctions no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. 2, setembro/2014, pp. 1.055-1.072; CLAVEL, 

Sandrine. Anti-suit injunctions et arbitrage. França: Revue de l’arbitrage, no 4, 2001, p. 716. 
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competência-competência e a flexibilização deste princípio com vistas a permitir a 

intervenção do Poder Judiciário na esfera de competência do tribunal arbitral. 

 

Com isso em mente, foram examinadas as circunstâncias específicas – de forma 

não exaustiva – nas quais é permitida a interferência do Poder Judiciário no tribunal 

arbitral, respeitado o ditame do princípio da competência-competência. Com efeito, 

concluiu-se que a principal característica de tal intervenção – a despeito de jurisprudência 

criticável ao se tratar da arbitragem com a Administração Pública – é a possibilidade de 

identificação prima facie de vício constante da convenção de arbitragem. 

 

Desta forma, o exercício de cognição sumária pela corte estatal permitiria afastar 

a competência do tribunal arbitral por vislumbrar, sem maior dilação probatória – vícios 

na existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, conforme exposto ao 

decorrer do estudo. Longe de ser jabuticaba, observa-se que tal posicionamento não é 

limitado à interpretação legal, doutrinária e jurisprudencial brasileira, sendo tanto o 

princípio da competência-competência quanto as possibilidades de sua flexibilização 

presentes em diversos ordenamentos jurídicos, opiniões de autores e decisões de cortes 

estrangeiras. 

 

Assim, os princípios dispostos nos arts. 8º e 20 da Lei de Arbitragem não são 

absolutos. E tampouco deveriam sê-lo! A mitigação dos referidos princípios não deve ser 

vista como um insulto ao instituto da arbitragem e sim uma forma de adaptação do 

instituto à realidade jurídica – afinal, deve-se também atentar para a aplicação dos outros 

princípios, como o da autonomia da vontade, que regem este método de resolução de 

conflitos.  

 

Logo, tanto em termos gerais ao se tratar dos efeitos positivo e negativo do 

princípio da competência-competência quanto nas hipóteses específicas de possibilidade 

de intervenção conforme elencadas no último capítulo, deve-se sempre rememorar que a 

regra firmada pelo princípio da competência-competência e as suas excepcionais 

flexibilizações devem conviver em harmonia, com o cuidado para que não se tornem 

contraditórias. Afinal, cada caso específico demandará do julgador a atenção necessária 

às peculiaridades da aplicação dos princípios, sempre visando ao respeito à autonomia da 
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vontade das partes que, como exposto logo no início do presente trabalho, é o princípio 

basilar da arbitragem. 
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