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RESUMO 

 

O tema proposto para o presente estudo gravitou ao redor da relação arbitragem e 

execução no direito brasileiro. A primeira parte dedicou-se ao estudo da arbitragem e da 

convenção de arbitragem e da sentença arbitral, de modo a situar o tema, destacando as 

principais características que acabam por refletir no tema da execução. Após, foi analisada 

a execução da sentença arbitral, nacional e estrangeira, bem como a possibilidade de ser 

proferida a sentença arbitral parcial e como se dá sua execução. Ademais, verificou-se a 

necessidade de prévia homologação da sentença arbitral estrangeira para que possa ser 

executada no país. Ato contínuo, demonstrou-se a execução de medidas liminares 

concedidas pelo árbitro e a possibilidade do árbitro determinar medidas de apoio de 

natureza coercitiva. Também, analisou-se a sentença arbitral ilíquida e a necessidade do 

procedimento de liquidação antes de sua execução perante o Poder Judiciário. Em um 

terceiro momento dedicou-se a análise dos meios de defesa do executado na execução da 

sentença arbitral e demais formas de impugnação desta, notadamente a ação anulatória. 

Verificou-se a possibilidade de a impugnação ser utilizada como meio de anulação da 

sentença, desde que respeitado o prazo decadencial de noventa dias estabelecido na lei, o 

que também é aplicado no caso de execução de sentença parcial. Posteriormente, analisou-

se a execução do título executivo extrajudicial em que foi previsto convenção de 

arbitragem, concluindo-se pela impossibilidade do uso dos embargos do devedor para 

discussão do mérito e a necessidade de instauração da arbitragem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arbitragem. Execução. Sentença Arbitral. Impugnação. Ação 

Anulatória. Embargos. 

 



ABSTRACT 

 

The theme proposed for this study revolves around the relationship between 

arbitration and enforcement under Brazilian law. The first part was dedicated to the study 

of arbitration and arbitration agreements and of arbitral awards, so as to set the bases for 

this dissertation, highlighting the main characteristics that eventually have reflections in 

enforcement. Afterwards, the enforcement of national and foreign arbitral awards was 

analysed, along with the possibility of rendering partial awards and how their enforcement 

is carried out. Furthermore, the necessity of recognising a foreign award prior to its 

enforcement in Brazil was acknowledged. Subsequently, the enforcement of preliminary 

measures granted by arbitrators and the possibility of an arbitrator granting coercive and 

supportive measures were demonstrated. In addition to that, awards passed with no fixed 

amount and the necessity of the fixation of such amount prior to their enforcement in court 

were analysed. In its third stage, this dissertation was dedicated to reviewing defence 

mechanisms for the debtor in proceedings for the enforcement of arbitral awards and 

further objections thereto, namely the motion to set aside arbitral award. The possibility of 

the objection to enforcement be utilised as a setting aside mechanism was confirmed, as 

long as the limitation period of ninety days set forth in law is observed, which is also 

applied to the enforcement of partial awards. Eventually, the enforcement of extrajudicial 

deeds in which an arbitration clause is inserted was analysed, and the conclusion was that 

the filing of a motion to stay enforcement in order to discuss the merits of the case was 

found to be inadmissible, as in that scenario, initiating arbitral proceedings is necessary. 

 

KEY WORDS: Arbitration. Enforcement. Arbitral Award. Objection to Enforcement. 

Motion to Set Aside Arbitral Award. Motion to Stay Enforcement. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho gravitará ao redor da relação arbitragem e execução
1
 no direito 

brasileiro, cujo intuito principal é estudar e apresentar como esses dois institutos interagem 

a fim de atingir os fins do processo. 

A arbitragem não é uma novidade, mas sim meio antigo de solução de 

controvérsias. Todavia, a preponderância do Estado fez com que esta ficasse relegada a 

segundo plano. Com a mudança do perfil do Estado, com o aumento do comércio e dos 

investimentos internacionais, a partir da década de 50, paralelamente, passa a haver um 

crescimento na adoção da arbitragem como forma privativa de solução de litígios na esfera 

internacional.
 2

 

No Brasil, essa tendência foi sedimentada com o advento da Lei de Arbitragem, nº 

9.307/96, quando então o legislador, em clara valorização da arbitragem, sedimentou 

conceitos e previu em lei princípios basilares, podendo-se citar entre as mais importantes 

inovações a atribuição de maior força à cláusula compromissória e a desnecessidade de 

homologação do laudo arbitral pelo Poder Judiciário, equiparando a sentença arbitral à 

estatal. Mais ainda, tal tendência ganhou maior força quando o Supremo Tribunal Federal, 

em 2001, reconheceu a constitucionalidade da Lei de Arbitragem. 

A partir de então não há dúvidas de que a arbitragem vem adquirindo cada vez mais 

prestígio e importância como meio de solução mais adequada a determinadas 

controvérsias, colocada à disposição dos jurisdicionados para buscarem resolução de seus 

conflitos, sobretudo de natureza comercial interna ou internacional. Esse prestígio decorre 

das conhecidas vantagens da arbitragem: especialidade, tecnicidade, celeridade, 

confidencialidade, economia, valores perseguidos por aqueles que optam pela jurisdição 

arbitral.  

Neste sentido, na medida em que a arbitragem é cada vez mais utilizada, é até 

mesmo natural que questões atinentes à compatibilização entre a jurisdição arbitral e 

estatal surjam com maior frequência e ensejem os estudos dos operadores do direito. 

                                                           
1
Desde já importante destacar por questões metodológicas o uso da expressão execução ao longo desse 

trabalho será utilizado no seu sentido mais amplo, qual seja, o de dar efetividade a um preceito jurídico. 

Neste sentido vide DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. v. 4, p. 31-35. 
2
in STRENGER, Irineu. Comentários a Lei Brasileira de Arbitragem. São Paulo: LTr, 1998. p. 10-11. 
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Isto porque, ao lado do processo judicial estatal, a arbitragem é método 

heterocompositivo de solução de controvérsias, no qual a sentença proferida pelo terceiro 

escolhido pelas partes é tão vinculante quanto à estatal. No entanto, os atos de execução, ao 

menos em sua forma pura, são atribuídos apenas ao Estado, único habilitado a realizar atos 

que impliquem constrição patrimonial. 

Mesmo que método alternativo à jurisdição estatal para a solução de controvérsia, a 

satisfação compulsória do preceito jurídico advindo da sentença arbitral para trazê-lo ao 

mundo do resultado prático se dará nos mesmos moldes da execução da sentença estatal, 

respeitadas as particularidades do processo arbitral.  

Por essa razão, a interação e a intersecção entre a arbitragem e a jurisdição estatal 

decorrem justamente da confrontação dos poderes do árbitro. E, é na execução que tal 

interação se dá de maneira mais acentuada. 

Assim, pretende-se com o presente trabalho o exame da arbitragem e a sua 

convivência com a tutela executiva no Brasil. 

Neste sentido, diversos são os problemas que resultam da análise dos dois institutos 

e que serão aqui analisados. A primeira parte será dedicada ao estudo da arbitragem e da 

convenção de arbitragem e da sentença arbitral, de modo a situar o tema, destacando as 

principais características que acabam por refletir no tema da execução.  

Feita essa primeira abordagem, passa-se, então, à análise da execução da sentença 

arbitral, nacional e estrangeira. Neste ponto, será analisada a questão relativa à 

possibilidade de ser proferida a sentença arbitral parcial, e como se dará a sua execução, 

bem como a execução de medidas liminares concedidas pelo árbitro
3
. Poderá o árbitro 

determinar medidas de apoio como ocorre no processo judicial? Ainda, será apreciada a 

questão referente à sentença arbitral ilíquida e a possibilidade ou não da sua execução 

perante o Poder Judiciário. 

A terceira parte será dedicada à análise dos meios de defesa do executado na 

execução da sentença arbitral e demais formas de impugnação desta, abordando-se as 

matérias que poderão ser alegadas e conhecidas pelo Poder Judiciário. Adentrar-se-á a 

discussão sobre a ação anulatória da sentença arbitral, bem como se pretende comparar tal 

                                                           
3
A expressão árbitro será utilizada no decorrer do presente trabalho para designar tanto o árbitro único como 

o Tribunal Arbitral. 
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ação com a impugnação ao cumprimento da sentença arbitral, sendo estas as duas maneiras 

em que haverá o controle judicial da sentença arbitral. 

Posteriormente, serão abordados outro ponto referente ao encontro da arbitragem e 

da execução. Analisar-se-á a execução do título executivo extrajudicial, notadamente as 

consequências que decorrerão quando as partes tiverem nele previsto convenção de 

arbitragem e, assim, submetido a resolução dos conflitos que dele possam surgir à 

arbitragem.  

Desse modo, ao redor dessa relação arbitragem e execução é que gravitará este 

trabalho. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

O processo judicial estatal e a arbitragem são métodos heterocompositivos de solução 

de controvérsias, sendo certo que a sentença proferida pelo terceiro escolhido pelas partes é 

tão vinculante quanto à estatal.  

Não há dúvida de que a arbitragem tem natureza jurisdicional, exercendo o árbitro 

função, atividade e poder tal como um juiz. Porém, o árbitro não tem competência para 

praticar atos que impliquem o uso de força – o que não lhe retira o poder jurisdicional – para 

os quais necessitará do auxilio do Poder Judiciário. 

A convenção de arbitragem é o acordo de vontades, por meio da qual as partes 

obrigam-se mutuamente a submeter à solução pelo juízo arbitral de determinados litígios 

presentes ou futuros, afastando a competência do juízo estatal para desses conhecer. 

Incluem-se dentro do gênero convenção de arbitragem, a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral. 

Por meio da convenção de arbitragem as partes afastam a competência jurisdicional 

estatal do conhecimento do mérito de determinado conflito que verse sobre direitos 

disponíveis. Tal efeito é o denominado de “efeito negativo da convenção de arbitragem”. 

Corolário do efeito negativo, o “efeito positivo da convenção de arbitragem”, por sua vez, 

confere competência exclusiva aos árbitros para solucionar o litígio relativo à relação 

contratual na qual se encontra inserida a cláusula compromissória.  

O advento da Lei 11.232/05 também traz impactos à arbitragem. 

A alteração do conceito de sentença permitiu afastar a discussão acerca da 

possibilidade de proferirem-se sentenças arbitrais parciais. Mais do que isso, assegura a 

validade e exequibilidade de tais decisões no ordenamento jurídico brasileiro, diante da 

alteração nas balizas fincadas pelo devido processo legal. 

Ainda, a sentença arbitral – nacional, parcial e estrangeira – é título executivo 

judicial, cuja satisfação compulsória do preceito condenatório nela contido exige a 

participação do Poder Judiciário. Portanto, caso o devedor não cumpra espontaneamente a 

decisão, deve a parte lançar mão do processo de execução, que se destina a conseguir a 

satisfação coativa de seu direito tendo em vista a situação de inadimplemento por parte do 

devedor. 
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Tal como ocorre na sentença judicial, a sentença arbitral de natureza declaratória ou 

constitutiva, diante da sua eficácia plena, prescinde de ação de execução para a sua 

satisfação. No entanto, a parte vencedora poderá ter de recorrer ao Poder Judiciário para 

auxilio na adoção das medidas administrativas necessárias. 

O processo sincrético não se aplica à arbitragem. A execução da sentença arbitral e da 

sentença estrangeira homologada se dará mediante processo autônomo, tendo em vista não 

ser possível realizar os atos executivos em continuação ao mesmo processo em que foram 

produzidas. Mas, não seguirá as normas atinentes ao processo de execução destinado aos 

títulos executivos extrajudiciais, devendo ser considerada como cumprimento de sentença, 

porém com uma etapa prévia necessária à formação da relação processual perante o 

judiciário, que é a citação do executado. 

No tocante à possibilidade de determinação de medidas de apoio coercitivas, nada 

impede que o árbitro as conceda. Porém, não poderá adotar atos de força para o seu 

cumprimento, podendo neste ponto requerer o auxílio do Poder Judiciário 

Para que produza efeitos no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita à 

homologação do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, somente após a devida 

homologação, poderá ser objeto da ação de execução no país. Deferida a homologação da 

sentença estrangeira, será extraída carta de sentença para que se proceda às medidas 

necessárias.  

A sentença arbitral estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça está 

expressamente incluída no rol do artigo 475-N do Código de Processo Civil como título 

executivo judicial, seja pelo inciso IV (sentença arbitral) seja pelo VI (sentença estrangeira, 

homologada pelo Superior Tribunal de Justiça). Assim, após a sua homologação seguirá o 

mesmo procedimento para a execução das sentenças arbitrais nacionais, com a diferença de 

que o foro competente é a Justiça Federal. 

A sentença arbitral parcial que não for espontaneamente cumprida pela parte poderá 

ser executada perante o Poder Judiciário, pois é equiparada à sentença final e, portanto, se 

trata de título executivo judicial e seguirá o quanto previsto na norma processual para sua 

execução. Diferentemente se dará em relação à execução de uma medida liminar ou da 

decisão que antecipa os efeitos da tutela. Tais medidas não estão investidas do caráter de 

definitividade, sendo certo que o árbitro, tal como o juiz togado, poderá revê-la a qualquer 

tempo, mediante decisão fundamentada.  
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Em caso de resistência da parte, diferentemente da sentença parcial, na qual é a parte 

quem vai ao Poder Judiciário buscar a execução do julgado, para as decisões liminares e 

antecipação da tutela é o árbitro quem solicitará o concurso do juiz togado para efetivá-la, 

conforme previsto no artigo 22, §4º da Lei de Arbitragem. Porém, ainda que esse seja o 

entendimento da Lei de Arbitragem, não há nada que impeça a própria parte de pleitear no 

Poder Judiciário o cumprimento da decisão cautelar ou que antecipa os efeitos da tutela, 

afinal o interesse maior no cumprimento é da própria parte a quem a medida beneficia, mais 

ainda nos casos de medidas de urgência.  

A sentença arbitral ilíquida não é passível de execução, pois lhe falta a necessária 

eficácia executiva. A obrigação contida na sentença arbitral, por regra, deve ser líquida, até 

mesmo tendo a liquidação da sentença natureza cognitiva, cabe ao árbitro, a quem as partes 

submeteram a solução de todo o conflito, a decisão acerca do valor da condenação. No 

entanto, as partes podem dispor que o árbitro apenas decida o mérito da questão, o an 

debeatur, determinado que eventual a liquidação da sentença dar-se-á perante o Poder 

Judiciário, na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil. 

Porém, não havendo ressalva das partes quanto à maneira que se dará a liquidação, a 

sentença arbitral deve obrigatoriamente ser líquida, caso contrário será citra petita, sujeita a 

ação anulatória, já que não decidido todo o litígio submetido à arbitragem, enquadrando-se 

na hipótese descrita no inciso V do artigo 32 da Lei de Arbitragem  

O meio de defesa por excelência do executado no pedido de cumprimento da sentença 

arbitral é a impugnação, mas o executado poderá valer-se de objeção de não-executividade e 

a ação anulatória de sentença arbitral. 

A insurgência do executado à execução da sentença arbitral se dará por meio de 

impugnação, na forma estabelecida no Código de Processo Civil. Neste caso, há a 

possibilidade de ampliação das matérias que podem ser alegadas via impugnação a fim de 

abarcar àquelas destinadas a anulação da sentença arbitral, conforme rol do artigo 32 da Lei 

de Arbitragem. 

O artigo 475-L enumera as matérias que poderão ser alegadas em sede de 

impugnação ao cumprimento de sentença, que também se aplicam no caso da arbitragem, 

quais sejam: (i) falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (ii) 

inexigibilidade do título; (iii) penhora incorreta ou avaliação errônea; (iv) ilegitimidade das 

partes; (v) excesso de execução; (vi) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 
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obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

superveniente à sentença. 

Analisando-se as hipóteses de impugnação da sentença, verifica-se que apenas 

aquelas referentes à ausência de citação e “título executivo inconstitucional” poderão afetar a 

sentença arbitral, visto que as demais hipóteses deixam incólume a decisão e atingem 

somente a execução. 

O artigo 32 da Lei de Arbitragem prevê as hipóteses de anulação da sentença arbitral 

nacional. Trata-se de rol taxativo, sendo defeso às partes a sua ampliação ou prever outros 

meios de impugnação. Também não poderá o juiz estatal anular a decisão arbitral por alguma 

situação que não àquelas expressamente previstas na Lei de Arbitragem, nem dela conhecer 

de ofício. 

A parte interessada poderá pleitear a decretação da nulidade da sentença arbitral 

nacional no prazo decadencial de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da 

sentença arbitral ou de seu aditamento, segundo dispõe o artigo 33, § 1º, da Lei 9.307/96. 

Decorrido este prazo, opera-se o trânsito em julgado da decisão, tornando imutáveis os seus 

efeitos, pois não caberá ação rescisória, ressalvando-se a hipótese de falta ou nulidade de 

citação em que se poderá manejar a querella nulitatis ou casos teratológicos,. 

Caso a parte vencedora proponha a execução da sentença arbitral nacional, o 

executado poderá valer-se da impugnação inclusive para atacar a sentença com base nas 

situações previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem se oferecido no prazo legal de 90 dias. 

Decorrido in albis este prazo, o executado poderá oferecer de igual modo impugnação, mas 

está impedido de invocar as matérias previstas do artigo referido, eis que obstado pela 

decadência. Tal entendimento também se aplica à sentença parcial arbitral e é da data do 

recebimento da notificação da sentença parcial que passará a correr o prazo de 90 dias 

estipulado em lei para o manejo da ação anulatória.  

Diferentemente das execuções fundadas em títulos judiciais, aquelas que têm por base 

títulos executivos extrajudiciais não podem se valer da técnica do “cumprimento de 

sentença”, pois não são precedidas de um processo de conhecimento. 

A inserção da cláusula compromissória no título executivo extrajudicial não 

desnatura a possibilidade de que, presentes os requisitos legais, seja interposta a ação de 

execução diretamente no juízo estatal. A cláusula compromissória não tem o condão de 

desconstituir o caráter executivo impingido ao título. 



15 

 

 

Instaurada a ação executiva em face do executado fundada em título executivo 

extrajudicial, esse possui, três formas de impugnação: embargos à execução, a objeção de 

não-executividade e ações autônomas, proposta de forma prévia, incidental ou ulterior à 

execução. 

Estando-se diante de uma execução de título executivo extrajudicial no qual foi 

prevista convenção de arbitragem, não poderá o executado valer-se dos embargos à execução 

para discussão do mérito da questão, pois por força do “efeito negativo da convenção de 

arbitragem”, o juízo estatal é incompetente para conhecer de tais questões, sendo necessária a 

instituição de procedimento arbitral. 

De outro lado, poderá valer-se o executado de embargos à execução, caso sua defesa 

destine-se a atacar apenas aspectos processuais, podendo o juízo estatal analisar se estão 

presentes os requisitos do título executivo, nos aspectos formal e substancial, sem que isso 

signifique ofensa à cláusula compromissória, até mesmo porque podem ser configuradas 

como “preliminares” ao mérito. 

No tocante à exceção de pré-executividade, não há qualquer óbice que, havendo 

questões relativas aos pressupostos processuais ou condições da ação executiva, possa o 

devedor se valer desta. Há claro interesse do devedor na apresentação da exceção de pré-

executividade, justamente pelo fato de que a ação cognitiva que deverá ser proposta é 

justamente a instauração do procedimento arbitral, cujas despesas e custas são sabidamente 

mais elevados do que no processo comum. 

Para fins de suspender a execução, poderá o executado valer-se de um pedido cautelar 

dirigido ao juiz togado, por meio do qual irá requerer a suspensão da execução até o 

julgamento final da arbitragem, demonstrando a presença dos requisitos dispostos no artigo 

739-A, no prazo de 15 dias. Considerando que o processo de execução é de competência do 

juízo estatal, cabe ao juízo da execução determinar se essa deverá ser suspensa e não ao 

árbitro. 
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