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RESUMO 
 
 

Rodrigo ARAUJO GABARDO. A Existência, Validade e Eficácia da Convenção de 

Arbitragem: uma contribuição para o estudo de sua natureza jurídica. 198 p. 

Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
 
 

A arbitragem é um mecanismo convencional de solução de controvérsias que 

depende da formação de um negócio jurídico, denominado convenção de arbitragem, 

ou de um conjunto de relações jurídicas que também englobam o contrato de árbitro 

e o contrato de organização da arbitragem. O direito subjetivo de ação não se 

confunde com o direito material. A Constituição Federal reconhece um direito subjetivo 

de ação (acesso à justiça) e uma autonomia para o exercício fora da jurisdição estatal. 

A convenção de arbitragem é o alicerce jurídico fundamental da arbitragem. Por meio 

dela, as partes modelam o direito constitucional de ação - seu verdadeiro objeto – 

para adequar à sua concepção de acesso à justiça. O fazem por meio de um 

instrumento de direito material - o negócio jurídico - com conteúdo processual – o 

direito subjetivo de ação, constituindo um direito processual de acesso ao árbitro. 

Seus efeitos materiais/processuais, de um lado positivo, impõem a uma obrigação de 

fazer as partes e constituem a base da missão jurisdicional do árbitro. De outro lado, 

obrigam o Estado a se abster da apreciação de demandas submetidas à convenção 

de arbitragem. Por sua gênese e por seus efeitos, a convenção de arbitragem possui 

natureza mista que repercute na análise dos requisitos de existência, validade e 

eficácia. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Arbitragem; Convenção de Arbitragem; Existência; Validade; 
Eficácia.  
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

Rodrigo ARAUJO GABARDO. The Requirements of Existence, Validity and 

Effectiveness of the Arbitration Agreement: a contribution to study of its legal nature. 

198 p. Doctoral degree – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
 
 

 
 
Arbitration is a contractual dispute settlement mechanism that depends on a set of 

legal relationships, including the arbitration agreement, arbitrator agreement and the 

agreement to organize the arbitration. The right of action is a part of the substantive 

rights. The Federal Constitution recognizes a right of action (access to justice) and an 

autonomy for the exercise it out of the state jurisdiction. The arbitration agreement is 

the fundamental legal basis of arbitration. Through it, the parties shape the 

constitutional right of action - its object - to fit its conception of access to justice. The 

arbitration agreement creates constituting a right of access to the arbitrator. Its material 

/ procedural effects impose an obligation to the parties and creates the basis of the 

arbitrator's judicial powers. On the other hand, the State is forbidden to judge claims 

submitted to the arbitration agreement. Due to its genesis and its effects, the arbitration 

agreement has a mixed legal nature reflecting the analysis of the requirements of 

existence, validity and effectiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Arbitration; Arbitration Agreement; Existence; Validity; Effectiveness.  
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RÉSUMÉ 
 
 

Rodrigo ARAUJO GABARDO. Les conditions d’existence, validité et d’efficacité de la 

convention d’arbitrage : une contribution à l’étude de son nature juridique. 198 p. 

Thèse – Faculté de Droit de l’Université de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
 
 

L'arbitrage est un mécanisme conventionnel de règlement des litiges qui repose sur la 

formation d'une convention d'arbitrage, ou d'un ensemble de relations juridiques qui 

englobe également le contrat d'arbitre et le contrat d’organisation d'arbitrage. Le droit 

d'action en justice ne se confond pas avec le droit matériel. La Constitution Fédérale 

reconnaît un droit d'action en justice (accès à la justice) et d’une autonomie pour 

l'exercice en dehors de la juridiction de l'État. La convention d'arbitrage est la base 

juridique fondamentale de l'arbitrage. Par cette convention, les parties adaptent sa 

conception de l’accès à la justice. La convention d'arbitrage a un instrument de droit 

matériel et contenue de droit subjectif d'action, constituant un droit procédural d'accès 

à l'arbitre. Leurs effets matériels / procéduraux, du côté positif, imposent une obligation 

de faire et constituent le fondement de la mission judiciaire de l'arbitre. En revanche, 

ils obligent l’État à s’abstenir de l’évaluation des droits soumises à la convention 

d’arbitrage. La convention d’arbitrage a une nature juridique mixte qui a des 

répercussions sur l’analyse des conditions d’existence, de validité et d’efficacité. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mots-clés : Arbitrage ; Convention d’arbitrage ; Existence ; Validité ; Effets.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A arbitragem é, antes de tudo, um mecanismo para a obtenção da justiça.  

Na sua origem, possuía um conceito simples. Indivíduos, incapazes de 

solucionar uma disputa por consenso, concordavam em se submeter ao julgamento 

de um terceiro particular, cuja experiência ou discernimento ambas confiavam. Em 

razão dos atributos reconhecidos a esse terceiro e da confiança em um resultado 

justo, a decisão vinculava os litigantes naturalmente. 

A história da arbitragem, como o próprio desenvolvimento do conceito de 

justiça, confunde-se com a história da humanidade.  

O conceito simples, inerente ao convívio social, teve em Roma a sua 

institucionalização. Isso ocorreu de tal modo que um ilustre arbitralista francês afirma 

que “após o Digesto de Justiano, todo o direito da arbitragem não foi mais que 

reeditos”. 

A efetivação da justiça, ferramenta essencial para a manutenção da paz social, 

foi em muitas sociedades atrelada ao poder centralizador. Reis, imperadores e 

governantes centralizaram o poder de “fazer a justiça”, como forma de controle social. 

Assim, a arbitragem hibernou, como mecanismo efetivo de solução de controvérsias 

privadas, por séculos. 

Com o surgimento dos Estados-Modernos e, em especial, o reconhecimento 

ampliado das liberdades individuais, a arbitragem ressurgiu como ferramenta de 

acesso à justiça.  

Atualmente, a arbitragem é entendida como o mecanismo consensual de 

solução de controvérsias pelo qual as partes convencionam submeter certas 

pretensões ao julgamento de particulares - os árbitros - por meio da celebração de um 

acordo prévio, a chamada convenção de arbitragem. 

Assim, a convenção de arbitragem é a origem, a pedra fundamental da 

arbitragem1. Não havendo tema mais estudado pelo direito arbitral do que ela. 

No Brasil, recentemente, um debate histórico teve sua importância ressuscitada 

pela doutrina: a natureza jurídica da convenção de arbitragem. 

                                                
1 BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. Redfern and 
Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 71. 
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A aprovação do novo Código de Processo Civil, em 2015, ampliou as hipóteses 

de celebração de negócios jurídicos processuais. 

Atrelado aos debates doutrinários sobre os efeitos, em especial, do artigo 190 

do novo Código de Processo Civil, questionamentos surgiram sobre o enquadramento 

da convenção de arbitragem como negócio jurídico processual. Repercutindo em 

reações daqueles que defendem a natureza material da convenção de arbitragem. 

Esse debate, por muitas vezes, fundou-se em entendimentos clássicos sobre 

a natureza do negócio jurídico e princípios aplicáveis à teoria geral de processo. 

Abstendo-se da análise da gênese própria da convenção de arbitragem e da 

arbitragem. 

Para tanto, no intuito de colaborar com o debate atual, a presente pesquisa terá 

por objeto o estudo da convenção de arbitragem. 

Na primeira parte será demonstrado que a arbitragem advém de um conjunto 

de relações jurídicas, dentre as quais, a principal é a convenção de arbitragem. 

Na segunda parte, investigar-se-á a natureza jurídica da convenção de 

arbitragem, com a apresentação da posição doutrinária corrente no Brasil e o 

entendimento deste doutorando, a partir da análise da gênese e dos efeitos da 

convenção de arbitragem. 

Nesse ponto, a natureza mista da arbitragem, de origem contratual e eficácia 

jurisdicional, sugere que a natureza jurídica da convenção de arbitragem seja híbrida. 

Desse modo, o objetivo será confirmar se, de fato, a natureza jurídica da 

convenção de arbitragem apresenta um caráter híbrido ou misto. 

Definido o entendimento sobre a natureza jurídica da arbitragem, a terceira 

parte do trabalho será dedicada para a análise das consequências da natureza jurídica 

da arbitragem na definição de sua existência, validade e eficácia. 

Enfim, em linhas gerais, é o que se propõe. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A arbitragem é um mecanismo convencional de solução de controvérsias que 

depende da formação de um conjunto de relações jurídicas.  

A convenção de arbitragem é a primeira delas. Trata-se de um acordo de 

vontades, pelo qual as partes, atualmente ou em tese, litigantes decidem submeter à 

arbitragem todos ou alguns dos litígios surgidos entre elas com respeito a uma 

determinada relação jurídica contratual ou não. A convenção é um pacto exclusivo 

das partes e dela os árbitros não participam. No direito brasileiro, a convenção de 

arbitragem apresenta duas espécies: a cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral.  

A segunda relação jurídica envolve, de um lado, o(s) árbitro(s), e de outro lado, 

as partes litigantes. O contrato de árbitro tem por objeto o exercício da “missão arbitral” 

pelo árbitro escolhido, ou seja, a condução do procedimento arbitral de forma regular 

até o proferimento da sentença arbitral. Portanto, seu objeto não se confunde com 

aquele da convenção de arbitragem. 

A convenção de arbitragem constitui a missão jurisdicional em potencial ao 

árbitro, delimitando seus aspectos subjetivos e materiais. O contrato de árbitro, por 

sua vez, repercute na investidura, ao árbitro escolhido, dos poderes jurisdicionais 

necessários para solucionar um determinado litígio em específico. 

A existência do contrato de árbitro depende da existência  da convenção de 

arbitragem. A recíproca não é verdadeira, ressalvada as hipóteses de atribuição de 

condição intuito personae ao árbitro.  

A terceira relação jurídica é o contrato de organização de arbitragem firmado 

entre as partes litigantes e a instituição de arbitragem responsável pela administração 

do procedimento. Trata-se de um contrato firmado, normalmente, entre ausentes, ante 

a apresentação de uma oferta geral da instituição arbitral e posterior comunicação da 

aceitação das partes inserida na convenção de arbitragem.  

Analisando regulamentos de arbitragem propostos por algumas instituições, 

verificou-se um comportamento padrão: o início da prestação dos serviços de 

organização de arbitragem ocorre quando do recebimento da comunicação feita por 

uma das partes litigantes de sua intenção em realizar uma arbitragem. Por 
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consequência, conclui-se pela aplicação da teoria da informação para determinar o 

momento de formação do contrato de organização de arbitragem. 

Definidos os limites das relações jurídicas que compõem a arbitragem, a 

natureza jurídica da convenção de arbitragem foi analisada. 

Os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, por conta da sua própria 

natureza, não contribuem para a definição da natureza jurídica da convenção de 

arbitragem, remetendo a análise ao plano puramente interno. 

A doutrina nacional é uníssona em afirmar que a convenção de arbitragem é 

um negócio jurídico, superando os debates sobre natureza de pacto in 

comprometendo da cláusula compromissória. Por outro lado, divide-se em três 

correntes, no tocante a classificação de sua natureza jurídica. 

Analisando-se as correntes materialistas, processualistas e mistas, percebe-se 

que, de um modo geral, todas reconhecem uma origem material (negócio jurídico) e 

um efeito processual (jurisdição) à convenção de arbitragem. Sendo que a diferente 

classificação é dada, na essência, por critérios diversos de classificação. 

No entanto, as justificativas não se mostraram satisfatórias. E uma investigação 

sobre a gênese e os efeitos da convenção de arbitragem foi realizada para identificar 

outros argumentos que pudessem contribuir para o debate em torno da natureza 

jurídica da convenção de arbitragem. 

Como hipótese, assumiu-se que a natureza jurídica da convenção de 

arbitragem seria mista. 

Como critério, aplicou-se a identificação da norma jurídica material ou 

processual sobre a gênese e a eficácia da convenção de arbitragem, conforme 

proposto por Marcos Bernardes de Mello. 

A unanimidade em considera a convenção de arbitragem como negócio jurídico 

e, portanto, com viés inegável de direito material, fez com que o foco da análise da 

gênese da convenção de arbitragem fosse dirigido ao seu objeto. 

A investigação da gênese permitiu concluir que o objeto da convenção de 

arbitragem não é o direito subjetivo material (patrimonial disponível) que será 

submetida à arbitragem. Não se permitindo comparar a convenção de arbitragem com 

a transação, como sugerido por alguns conterrâneos. 

Conclui-se ainda que a convenção de arbitragem tem por objeto o direito 

subjetivo de ação (ou de acesso à justiça) reconhecido constitucionalmente, o qual 
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tem existência autônoma em face do direito material subjetivo. O histórico do 

desenvolvimento doutrinário apresentado comprova tal afirmação. 

A Constituição Federal e, mais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

reconhecem um direito fundamental de acesso à justiça, em plena igualdade, por um 

tribunal independente e imparcial. Direito esse de natureza subjetiva e abstrata 

reconhecido a todas as pessoas físicas ou jurídicas. 

Ao não vetar, na disposição do artigo 5º, XXXV, a Constituição Federal 

autorizou que o exercício do direito subjetivo de acesso à justiça fosse 

instrumentalizado por via da arbitragem. 

Por representar uma renúncia à jurisdição estatal, a opção pelo juízo arbitral 

deve ser restrita a uma relação jurídica específica, firmada por meio da convenção de 

arbitragem. 

Desse modo, conclui-se que o objeto da convenção de arbitragem é o direito 

subjetivo de ação das partes (de natureza processual). Assim, com base na autonomia 

privada (de natureza material), as partes comprometem-se a exercer seu direito 

subjetivo de ação exclusivamente na arbitragem, renunciando o direito de fazê-lo 

perante a jurisdição estatal. 

Portanto, sob a ótima de sua gênese, a convenção de arbitragem apresenta 

uma natureza dupla (processual e material), ou seja, mista. 

Movendo o enfoque para os efeitos da convenção de arbitragem, a conclusão 

foi a mesma. 

Ao celebrar a convenção de arbitragem, as partes modelam seu direito 

subjetivo de ação para constituir, assim, um direito de acesso ao árbitro. Ao fazê-lo, 

incorporam ao conceito de “ordem jurídica justa”, os princípios e regras inerentes à 

“ordem jurídica arbitral” ou ao “sistema jurídico arbitral”, como propõe Eduardo de 

Albuquerque Parente.  

A constituição do direito de acesso ao árbitro repercute admitir a incidência de 

normas jurídicas de direito material, na forma proposta por Marcos Bernardes de 

Mello. Da mesma forma ocorre quando observado o efeito positivo da convenção de 

arbitragem na relação jurídica das partes, obrigando-as a submeter seus litígios à 

arbitragem. 
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Ao fim, então, da segunda parte do trabalho, pode-se confirmar a tese de que 

a natureza jurídica da convenção de arbitragem é de natureza mista (material e 

processual). 

A terceira parte do trabalho foi dedicada a análise dos requisitos de existência, 

validade e eficácia da convenção de arbitragem. Sendo a análise feita com base na 

teoria tricotômica de Antonio Junqueira de Azevedo. 

No plano da existência, aplicam-se os elementos gerais intrínsecos e 

extrínsecos característicos a todo negócio jurídico, seja ele material, processual ou 

misto. Sendo a declaração de vontade por submeter pretensões à arbitragem, o 

elemento categorial da convenção de arbitragem. 

Nesse aspecto, entende-se comprovado que a diferenciação entre a arbitragem 

e outros mecanismos de solução de diferenças (em especial o arbitramento) não pode 

ser apreciada exclusivamente por um critério, mas por um feixe de critérios como 

sugerido por Charles Jarrosson. 

Para a cláusula compromissória, identificou-se dois elementos categorias 

próprios: o primeiro é a referência a submissão de litígios futuros à arbitragem e o 

segundo é a delimitação dos litígios advindos de uma relação jurídica contratual.  

Para o compromisso arbitral, o elemento categorial é a submissão de um litígio 

certo e existente à arbitragem. 

No plano da validade, o entendimento de que a legislação de arbitragem exige 

uma capacidade jurídica de ação mostrou-se acertada, inobstante o objeto da 

convenção arbitral ser de natureza processual. No tocante ao objeto (leia-se 

conteúdo)d, a sua licitude deve ser analisada também sob o plano da conformação 

com os princípios constitucionais do processo, ante a natureza mista da convenção 

de arbitragem. A possibilidade do objeto deve ser analisada, sob a égide da 

diferenciação dos efeitos para a impossibilidade absoluta ou relativa. Com relação a 

determinação do conteúdo da convenção de arbitragem, duas questões devem ser 

consideradas. O objeto da convenção de arbitragem é o direito de acesso à justiça e, 

portanto, sua modelação é feita para alcançar “uma ordem jurídica justa”. Assim, a 

integralidade dessas disposições compõe o campo a ser delimitado pelas partes na 

convenção de arbitragem; e não tão somente os requisitos necessários para a 

instauração da arbitragem. Por outro lado, a submissão à arbitragem e a renúncia à 

jurisdição estatal não podem ocorrer em abstrato, de modo que, o conteúdo da 
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convenção de arbitragem deve limitar-se a uma ou determinadas relações jurídicas 

específicas. 

Quanto a forma, é inequívoca a necessária distinção entre a estipulação da 

cláusula compromissória por escrito e a manifestação do consentimento, permitindo-

se reconhecer que a declaração de vontade por arbitrar por ser obtida expressa, 

implícita ou tacitamente. 

No terceiro plano de análise do negócio jurídico, o plano da eficácia, divergiu-

se sobre o entendimento corrente de que a cláusula compromissória é negócio jurídico 

condicional. O exercício do direito de acesso ao árbitro, como todo direito de ação, 

depende da existência de um interesse de agir, representado pela lesão ou ameaça 

a direito subjetivo material; contudo, não necessariamente há que se ter um litígio. 

Outrossim, o eventual desaparecimento do litígio – no sentido de pretensão jurídica 

resistida -  no curso da arbitragem não repercute em extinção da missão jurisdicional 

do árbitro. 

Ao fim, o presente estudo confirma a premissa trazida na primeira frase desta 

trabalho: a arbitragem é, antes de tudo, um mecanismo para a obtenção da justiça. 
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ANEXO A  - Lei de Arbitragem 
 

LEI Nº 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996. 

Com alterações advindas da Lei n. 13.129 de 26 de maio de 2015 

 

Dispõe sobre a arbitragem. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

§ 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para 

dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. (Incluído pela Lei nº 

13.129, de 2015)         

§ 2o A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a 

celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou 

transações.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)    

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

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

na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. 

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

nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de 

comércio. 
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§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e 

respeitará o princípio da publicidade.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

Capítulo II 

Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos 

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.  

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

contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, 

relativamente a tal contrato. 

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta 

no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 

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

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com 

a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a 

assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 

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

órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e 

processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer 

na própria cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada para a instituição 

da arbitragem. 

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. 
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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. 

Art. 7º Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição 

da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para 

comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência 

especial para tal fim. 

§ 1º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com 

o documento que contiver a cláusula compromissória. 

§ 2º Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a conciliação 

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

de comum acordo, do compromisso arbitral. 

§ 3º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, 

após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez dias, 

respeitadas as disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos 

arts. 10 e 21, § 2º, desta Lei. 

§ 4º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, 

caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único 

para a solução do litígio. 

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

compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

§ 6º Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a 

respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. 

§ 7º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. 

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. 
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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. 

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

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

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

ou tribunal, onde tem curso a demanda. 

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

assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público. 

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

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

II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a 

identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros;  

III - a matéria que será objeto da arbitragem; e 

IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 

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

I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem; 

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

convencionado pelas partes; 

III - o prazo para apresentação da sentença arbitral; 

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

quando assim convencionarem as partes; 

V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas 

com a arbitragem; e 
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VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 

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

compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo tal 

estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente 

para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença. 

Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 

I - escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde que as 

partes tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto;  

II - falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos árbitros, desde que 

as partes declarem, expressamente, não aceitar substituto; e 

III - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde que a parte 

interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-

lhe o prazo de dez dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. 

Capítulo III 

Dos Árbitros 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo 

nomear, também, os respectivos suplentes. 

§ 2º Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, 

desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao 

órgão do Poder Judiciário a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a 

nomeação do árbitro, aplicável, no que couber, o procedimento previsto no art. 7º 

desta Lei. 

§ 3º As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos 

árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 

especializada. 
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§ 4º Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do 

tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. 

§ 4o As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do 

regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a 

escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de 

árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, 

sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o 

que dispuser o regulamento aplicável. (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 

2015)         

§ 5º O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um 

secretário, que poderá ser um dos árbitros. 

§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, 

independência, competência, diligência e discrição. 

§ 7º Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de 

verbas para despesas e diligências que julgar necessárias. 

Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as 

partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam 

os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, 

os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo 

Civil. 

§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes 

da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua 

imparcialidade e independência. 

§ 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. 

Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando: 

a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 

b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. 
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Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do 

art. 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal 

arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. 

Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, 

que será substituído, na forma do art. 16 desta Lei. 

Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a 

aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função, ou for 

recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. 

§ 1º Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão 

arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na 

convenção de arbitragem. 

§ 2º Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um 

acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada 

da forma prevista no art. 7º desta Lei, a menos que as partes tenham declarado, 

expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto. 

Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam 

equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a 

recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. 

Capítulo IV 

Do Procedimento Arbitral 

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, 

se for único, ou por todos, se forem vários. 

§ 1o Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há 

necessidade de explicitar questão disposta na convenção de arbitragem, será 

elaborado, juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer 

parte integrante da convenção de arbitragem.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)    
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§ 2o A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do 

requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de 

jurisdição.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)         

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. 

§ 1º Acolhida a argüição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído nos 

termos do art. 16 desta Lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal 

arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, 

serão as partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a 

causa. 

§ 2º Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem 

prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, 

quando da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei. 

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na 

convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral 

institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao 

próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. 

§ 1º Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao 

tribunal arbitral discipliná-lo. 

§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do 

contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre 

convencimento. 

§ 3º As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, a 

faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 

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

conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 
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Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir 

testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar 

necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. 

§ 1º O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora 

previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, 

ou a seu rogo, e pelos árbitros. 

§ 2º Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar 

depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o 

comportamento da parte faltosa, ao proferir sua sentença; se a ausência for de 

testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal 

arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, 

comprovando a existência da convenção de arbitragem. 

§ 3º A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 

§ 4º (Revogado pela Lei nº 13.129, de 2015)  

§ 5º Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituído fica a critério 

do substituto repetir as provas já produzidas. 

CAPÍTULO IV-A (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)         

DAS TUTELAS CAUTELARES E DE URGÊNCIA 

Art. 22-A.  Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. (Incluído pela Lei nº 

13.129, de 2015)   

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

interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado da data de efetivação da respectiva decisão. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)   
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Art. 22-B.  Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a 

medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.  (Incluído pela Lei nº 

13.129, de 2015)   

Parágrafo único.  Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência 

será requerida diretamente aos árbitros. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)  

CAPÍTULO IV-B (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)   

DA CARTA ARBITRAL 

Art. 22-C.  O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão 

jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua 

competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)       

Parágrafo único.  No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de 

justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na 

arbitragem.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)   

Capítulo V 

Da Sentença Arbitral 

Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada 

tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, 

contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 

§ 1o Os árbitros poderão proferir sentenças parciais.  (Incluído pela Lei nº 13.129, de 

2015)  

§ 2o As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir 

a sentença final. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)   

Art. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. 
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§ 1º Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não 

houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. 

§ 2º O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em 

separado. 

Art. 25. (Revogado pela Lei nº 13.129, de 2015)   

Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 

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

mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por eqüidade; 

III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem 

submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso;e 

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

Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os 

árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos 

árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. 

Art. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das 

custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância 

de má-fé, se for o caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se 

houver.  

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, 

o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante 

sentença arbitral, que conterá os requisitos do art. 26 desta Lei. 

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

ou o presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal 

ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, 

ou, ainda, entregando-a diretamente às partes, mediante recibo. 
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Art. 30.  No prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação ou da 

ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, 

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

ou ao tribunal arbitral que:  (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 

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

pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 (dez) dias ou 

em prazo acordado com as partes, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na 

forma do art. 29. (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)   

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos 

efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, 

constitui título executivo. 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 

I - for nula a convenção de arbitragem;  (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)   

II - emanou de quem não podia ser árbitro; 

III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

V - (Revogado pela Lei nº 13.129, de 2015)  

VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei. 
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Art. 33.  A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente 

a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta 

Lei.  (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)       

§ 1o A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, 

seguirá as regras do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973 (Código de Processo Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 

(noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou 

final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. (Redação dada pela Lei nº 13.129, 

de 2015). 

§ 2o A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença 

arbitral, nos casos do art. 32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal 

profira nova sentença arbitral.                           (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 

2015)        (Vigência) 

§ 3o A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na 

impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do 

Código de Processo Civil, se houver execução judicial.                     (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015)        (Vigência) 

§ 4o A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de 

sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos 

à arbitragem.                            (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Capítulo VI 

Do Reconhecimento e Execução de Sentenças 

Arbitrais Estrangeiras 

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de 

conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, 

na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 
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Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida 

fora do território nacional. 

Art. 35.  Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira 

está sujeita, unicamente, à homologação do Superior Tribunal de 

Justiça.                      (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência) 

Art. 36. Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença 

arbitral estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e 484 do Código de 

Processo Civil. 

Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte 

interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, 

conforme o art. 282 do Código de Processo Civil, e ser instruída, necessariamente, 

com: 

I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, autenticada 

pelo consulado brasileiro e acompanhada de tradução oficial; 

II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, 

acompanhada de tradução oficial. 

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou 

execução de sentença arbitral estrangeira,      quando o réu demonstrar que: 

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 

II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a 

submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença 

arbitral foi proferida; 

III - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou 

tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa; 

IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e 

não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 
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V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou 

cláusula compromissória; 

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, tenha 

sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a 

sentença arbitral for prolatada. 

Art. 39.  A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral 

estrangeira também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar 

que:   (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 2015)       

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por 

arbitragem; 

II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 

Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação 

da citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de 

arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, 

inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure 

à parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito de defesa. 

Art. 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença 

arbitral estrangeira por vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o 

pedido, uma vez sanados os vícios apresentados. 

Capítulo VII 

Disposições Finais 

Art. 41. Os arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do Código de Processo 

Civil passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 267......................................................................... 

VII - pela convenção de arbitragem;" 
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"Art. 301......................................................................... 

IX - convenção de arbitragem;" 

"Art. 584........................................................................... 

III - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação;" 

Art. 42. O art. 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a 

seguinte redação: 

"Art. 520........................................................................... 

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem." 

Art. 43. Esta Lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 

Art. 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 

1916, Código Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973, Código de Processo Civil; e demais disposições em contrário. 

          Brasília, 23 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Nelson A. Jobim  


