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1

PREÂMBULO: O OBJETO DA TESE

Neste capítulo preambular, objetiva-se precipuamente apresentar o tema que 

será estudado, delineando as suas principais nuances, apresentando, ao final, as razões pelas 

quais este estudo representa contribuição para a ciência jurídica brasileira.

Para tanto, será necessário expor, em primeiro lugar, a justificativa para o tema 

escolhido (a), para em seguida expor a estrutura deste trabalho e notadamente a metodologia 

utilizada (b), assim como o escopo da tese (c). 

Apresentadas essas considerações, será detalhado em que medidas o presente 

estudo contribui para a ciência jurídica brasileira (d).

a) Justificativa do tema

A harmonia e estabilidade das relações sociais são determinadas pelo tempo. O 

tempo exerce a sua influência no direito, uma vez que este determina prazos cuja finalidade 

é o adequado funcionamento da ordem jurídica, evitando-se transtornos aos operadores do 

direito, isto é, às partes, aos advogados, juízes e árbitros. Transtornos dos que mais inquie-

tam o ser humano, como já dizia o José Rogério Cruz e Tucci,1 ou que promovem os mais 

desagregadores efeitos na sociedade, como entende Paulo Borba Casella.2

Clóvis Beviláqua, ao analisar a importância do tempo às relações jurídicas, afir-

mou: 

O tempo é o meio onde se realizam os acontecimentos humanos, e uma 
atividade, continuada em uma certa direção ou desviando-se de certa outra, 

1 “Não há dúvida de que entre os acontecimentos da natureza que mais inquietam o homem centra-se o 
fenômeno tempo.” CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tempo e processo. São Paulo: RT, 1997. p. 17.

2 Paulo Borba Casella, ao tratar do fundamento e da norma cogente de direito internacional, delimita o pro-
blema do decurso do tempo da seguinte forma: “A fundamentação pode ser intangível, mas não pode se 
socorrer de fundamentação metafísica ou metajurídica: há que ser encontrada no campo do direito, e a partir 
do reconhecimento da existência deste, fazer operar o direito e deste extrair (depois da existência) tanto 
validade quanto eficácia. E que estas se sustentem, não obstante as diferenças culturais, políticas e sobrevi-
vam ao mais desagregador de todos os fatores: a inexorável passagem do tempo”. CASELLA, Paulo Borba. 
Fundamentos do direito internacional pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 738.
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não pode ser indiferente ao direito; a regulamentação das relações opera-se 
de acôrdo com as circunstâncias e os acontecimentos de um determinado 
tempo, vive neles e com eles tece. Uma separação subitânea do direito 
ambiente, uma fragmentação da esfera jurídica, não é coisa necessária ao 
progresso; daí o princípio: o que se manteve durante um certo tempo pode 
tornar-se direito.3

Ainda, Soraya Amrani-Mekki, em tese sobre o tempo e o processo, sustenta que o 

tempo varia conforme as atividades sociais a ele relacionadas. Segundo esta autora, o tempo 

era concebido das diversas formas estabelecidas pelos meios sociais. E o meio social que cons-

titui a atividade jurídica não escapa à regra desenvolvendo a sua própria concepção de tempo.4

Nessa linha de pensamento, isto é, na atividade jurídica, a influência do tempo é 

norma de caráter público e, apresentando múltiplas implicações no campo jurídico,5 é des-

crito, entre outras formas, por meio do instituto da prescrição extintiva.

A prescrição, seja a aquisitiva, seja a extintiva, constitui instituto jurídico que 

possui as suas raízes na Antiguidade, notadamente no sistema jurídico romano. Trata-se de 

um instituto onipresente nos regulamentos jurídicos em todo o mundo.6

O objetivo da prescrição é eminentemente de interesse social, cessando situações 

de incerteza e instabilidade, com a punição daquele que, inerte, não exerce seu direito. Nesse 

sentido, Baudry-Lacantinerie e Tissier já diziam que a prescrição é um instituto necessário 

para a estabilidade de todos os direitos e que, sem ela, nada seria estável.7

3 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Paulo de Azevedo, 1955. p. 
267. Em idêntico sentido cita-se Carpenter, para quem “o decurso do tempo, quer sob a forma de prazo, quer 
sob a de prescrição, deve ter ingresso na parte geral do Código Civil, porque é um fato jurídico que influi sobre 
o nascimento e extinção de numerosas relações jurídicas e pode ser submetido a certas regras e preceitos ge-
rais”. CARPENTER, Luiz. F. Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. p. 44.

4 AMRANI-MEKKI, Soraya. Le temps et le procès civil. Tese, Paris I. Paris: Dalloz, 2002. p. 2. No original: 
“Le temps varie également selon les activités sociales concernées. G. GURVITCH a ainsi montré que le 
temps était conçu de façons aussi diverses qu’il exite de milieux sociaux. Le milieu social qui constitue 
l’activité juridique n’échappe pas à la règle et développe sa propre conception du temps”.

5 Para José Rogério Cruz e Tucci, “Na medida em que aflora inevitável e relevante para o dia a dia de 
cada cidadão no convívio social, o tempo também apresenta múltiplas implicações no campo do direito”. 
CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tempo e processo. São Paulo: RT, 1997. p. 20.

6 Nesse sentido, afirma Donaldo Armelin que a permanência da prescrição “no universo do direito durante 
séculos e, praticamente, a sua onipresença nos ordenamentos jurídicos atuais revelam a sua importância 
para a harmonia e segurança da vida social”. ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. Revista de 
Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, p. 66, out.-dez. 2007.

7 BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La prescription. 4. ed. Paris: Librarie du Recueil Sirey, 
1924. p. 20. No original: “La première pensée qu’éveillent dans l’esprit les définitions ci-dessous est que 
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Instituto conhecido e admitido há séculos pelo direito, a prescrição funciona, nas 

palavras de José Carlos Barbosa Moreira, como uma espécie de “escudo”8 protetor do deve-

dor, de modo a extinguir a pretensão da eficácia autoral, pelo decurso do tempo. Ao menos 

segundo o direito brasileiro, a prescrição visa extinguir a pretensão. É o que dispõe o art. 189 

do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.9 

Quando se trata da aludida pretensão, pensa-se automaticamente em ação judi-

cial, o meio processual mais adequado para que um magistrado diga o direito por meio do 

exercício da prestação jurisdicional.

No presente estudo, as atenções estarão voltadas precipuamente à pretensão ar-

bitral, notadamente no âmbito da arbitragem do comércio internacional.

O assunto que se pretende discutir na presente tese cinge-se à aplicação do ins-

tituto extintivo da pretensão – prescrição extintiva, no âmbito da arbitragem, seja na arbitra-

gem interna (i), seja na arbitragem internacional (ii). Nesta última, os problemas relativos à 

prescrição tomarão um rumo mais amplo e complexo.

(i) Arbitragem interna

As relações entre as causas extintivas do direito de ação e a arbitragem comercial 

não foram objeto de praticamente nenhum debate, nem mesmo antes da vigência da Lei n.º 

9.307/1996, que instituiu de forma completa o procedimento arbitral no Brasil.

A razão da ausência de qualquer debate a respeito da incidência da prescrição na 

arbitragem era óbvia: por ser a prescrição um instituto de direito material e a Lei Brasileira 

la prescription constitue une spoliation: le propriétaire est dépouillé de son droit de propriété, le créancier 
de son droit de créance. Mais on sait que la prescription est tout au contraire, une instituition nécessaire por 
la stabilité de tous les droits [...]. Rien ne serait stable sans la prescription. Un propriétaire ne serait jamais 
assuré de conserver son bien; un débiteur n’aurait jamais la certitude de ne pas être obligé de payer deux 
fois”.

8 Nesse sentido, v. José Carlos Barbosa Moreira: “[...] a prescrição não subtrai arma alguma do credor: 
cinge-se a fornecer ao devedor um escudo, do qual se poderá servir-se ou não, a seu talante”. BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos. O novo Código Civil e o direito processual. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 
364, p. 186, 2002.

9 A controvérsia sobre o objeto da prescrição, se ela atinge não só a pretensão, mas a ação ou o próprio 
direito no contexto de um procedimento arbitral, será analisada com precisão ao longo deste estudo.
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de Arbitragem um diploma processual, não haveria motivo para discussão a respeito da pres-

crição. Tudo se resolveria por meio da lei material.

Ademais disso, a Lei Brasileira de Arbitragem prevê a autonomia da vontade para 

a escolha do direito material aplicável à causa (art. 2.º, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 9.307/1996), de 

modo que, diante dessa disposição, restaria prejudicada a ausência de dispositivo referente à 

prescrição no diploma arbitral brasileiro.10

A pouca ênfase dada a esta questão provavelmente se deu em razão de tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência terem dirimido problemas que afetavam mais diretamente 

o instituto da arbitragem propriamente dito, como a autonomia da cláusula compromissó-

ria, o princípio segundo o qual o árbitro tem o poder de estatuir sobre a sua competência  

(compétence-compétence), o fenômeno da “judiciarização”11 da arbitragem, a homologabili-

dade das sentenças arbitrais estrangeiras, entre outros.

Mostrou-se, ao longo do tempo, que o caráter jurisdicional da arbitragem vinha 

cada vez ganhando mais força. Não só o fato de o caráter jurisdicional da sentença arbitral, 

mas em razão de o árbitro estar equiparado às funções do juiz estatal, e poder, segundo al-

guns, até mesmo proferir medidas cautelares de urgência,12 são fatores que demonstram a 

evolução do direito arbitral no Brasil e em todo o mundo.

Entretanto, existem certas questões que até hoje não foram dirimidas (ou mesmo 

exploradas) nem pela doutrina tampouco pela jurisprudência, e que podem restringir em 

10 Nesse sentido, afirma Donaldo Armelin: “A Lei 9.307/96, que inseriu no ordenamento jurídico nacional 
a arbitragem, não cuidou dessa questão [prescrição], como é perfeitamente compreensível, considerando-
-se a outorga nela existente às partes a escolha da lei processual e material a ser aplicada pelo árbitro ou 
tribunal arbitral”. ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São 
Paulo: RT, n. 15, p. 65, out.-dez. 2007.

11 O fenômeno da “judiciarização” da arbitragem (ao menos da arbitragem internacional) fora, há tempos, 
denunciada por Bruno Oppetit: “[...] alors que l’arbitrage international, victime, comme on l’a bien  
démontré (9), de la déviation processuelle, tend trop souvent à s’engluer dans d’interminables débats de 
procédures, pré-, para ou post-arbitrale, qui font perdre de vue le règlement du fond du litige, au point 
que l’on se torne maintenant parfois vers des méthodes alternatives de règlement des différends...”. 
OPPETIT, Bruno. Justice étatique et justice arbitrale. Études offertes à Pierre Bellet. Paris: Litec, 1991. 
p. 417-418.

12 Sobre este assunto ver notadamente CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário 
à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 322-330; VALENÇA FILHO, Clávio de Melo. Tutela 
judicial de urgência e a lide objeto de convenção de arbitragem. Revista Brasileira de Arbitragem, Porto 
Alegre: Thomson-IOB, ano II, n. 7, p. 7 e ss., jul.-set. 2005; e COSTA, Nilton César Antunes da. Poderes 
do árbitro: de acordo do com a Lei 9.307/96. São Paulo: RT, 2002. 
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certo ponto não só o caráter jurisdicional da arbitragem, como limitar o exercício de agir 

dentro da esfera arbitral: trata-se aqui das causas extintivas de pretensões, notadamente da 

prescrição extintiva, prevista não só na legislação civil brasileira, como em outras legisla-

ções em todo o mundo.

O assunto revela-se importante e sinuoso, eis que, para se chegar a uma resposta 

concreta sobre a aplicabilidade da prescrição extintiva na arbitragem, é preciso delinear, 

com precisão, os conceitos de jurisdição estatal e jurisdição arbitral, além de demonstrar a 

processualidade e a materialidade do instituto arbitral.

A evolução da prática da arbitragem em diversos países, principalmente da Euro-

pa Ocidental, prova que o seu caráter jurisdicional é cada vez mais acentuado, não deixando 

dúvidas acerca dos poderes do árbitro para conduzir com total independência o procedi-

mento arbitral, além de assimilar, mas sem incorporar, certas características da legislação 

processual à arbitragem.

A prescrição é um fato jurídico. O transcurso do tempo exerce considerável in-

fluência nas relações entre as pessoas, atribuindo ao Código Civil Brasileiro (CCB) efeitos 

cujas repercussões afetam a própria pretensão. Isso porque, para garantir a tranquilidade da 

ordem jurídica, preservando a estabilidade e a segurança das relações sociais, o titular de 

uma pretensão deve exercê-la em certo lapso temporal. 

Em termos gerais, como leciona Francisco Amaral, três são os elementos pri-

mordiais para que a prescrição ocorra. São eles: a) um direito subjetivo lesado, do qual 

necessariamente nasce uma pretensão de ressarcimento; b) a não exigência do cumprimento 

do respectivo dever, ou do ressarcimento do dano; c) o decurso do prazo que a lei prefixa.13

Essa é a ideia central do instituto da prescrição extintiva: a inércia do titular de 

uma pretensão e o decurso do tempo.

Considerado um instituto de direito material, a prescrição extintiva encontra-se 

regulamentada, de forma apropriada, no CCB. A lei processual civil brasileira – o Código de 

13 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 562.
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Processo Civil (CPC) – apenas estabelece determinados efeitos que a prescrição pode causar 

no processo, como é o caso da expiração dos efeitos do prazo prescricional, assim como as 

regras formais acerca da interrupção da prescrição (por exemplo, a retroeficácia prevista no 

art. 219, § 1.º, do CPC).

No tocante à Lei n.º 9.307/1996, que não deixa de ser uma lei processual, mas 

dedicada do “processo arbitral”, não se vislumbram quaisquer regras sobre prescrição ou 

mesmo a remissão a determinadas regras de prescrição previstas no CCB. Em razão desse 

“silêncio”, surgem problemáticas interessantes: a inércia do titular de um direito pode ser 

punida e arguida em sede arbitral? Como se operacionaliza a interrupção da prescrição em 

sede arbitral? A notificação de uma parte demandada (que havia subscrito com outra parte 

uma convenção de arbitragem) para responder a uma demanda de arbitragem configuraria 

“citação válida”, prevista na legislação processual civil brasileira, possuindo o efeito de 

interromper o prazo prescricional? Como se enquadra, na arbitragem, o princípio da ordem 

pública, do qual é revestido o instituto da prescrição extintiva? Pode o árbitro julgar uma 

demanda ex officio, se verificar que a pretensão arbitral está prescrita? Pode o árbitro, diante 

do princípio da autonomia da vontade, um dos pilares da arbitragem, permitir que as partes 

modifiquem os prazos prescricionais? De que forma tais questões interferem no plano inter-

nacional? 

Na realidade, é preciso saber se existe a possibilidade de alguém que descumpriu 

uma relação contratual e estipulou convenção de arbitragem possuir tempo indefinido para 

discussão de qualquer controvérsia na arbitragem, e, finalmente, qual a influência do tempo 

no procedimento arbitral, tendo em vista o princípio segundo o qual o fator temporal exerce 

a sua influência no meio jurídico, através do instituto da prescrição extintiva, primando pelo 

interesse social, seja no âmbito interno, seja no âmbito do direito internacional.

(ii) Arbitragem internacional

Em matéria internacional, o problema colocado pelo decurso do tempo é ainda 

mais complexo. A qualificação do instituto da prescrição extintiva em matéria internacional, 

a determinação da lei aplicável à prescrição nos conflitos internacionais e a manifestação da 

ordem pública internacional relativamente aos prazos prescricionais inseridos no contexto 
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dos litígios da arbitragem comercial internacional14 são questões pouco debatidas, cujo estu-

do será o grande foco desta tese.

As questões internacionais envolvendo o instituto da prescrição extintiva, e que 

poderiam ser eventualmente suscitadas em um procedimento arbitral internacional, são bas-

tante densas e exigem um estudo aprofundado.

As dúvidas postas sobre a aplicabilidade e efeitos da prescrição extintiva, no 

âmbito internacional (o que vale para as arbitragens internacionais), foram levantadas por 

Fayez Hague-Chanine, em seu curso proferido na Academia de Direito Internacional da Haia 

no ano de 1995: 

A diversidade das normas aplicáveis à prescrição deixa porta aberta à 
questão de saber se a prescrição em direito internacional privado pode 
ser regulada por norma pertencente a outro direito, senão o direito 
internacional e o direito convencional, e os ultrapassaria, como direito 
supranacional ou transnacional? [...] Por outro lado, o contrato dito sem 
lei pode dar origem a uma obrigação. A prescrição deste estaria submetida 
à lex mercatoria?15

A grande justificativa para o estudo aprofundado dos efeitos da prescrição extin-

tiva no contexto de uma arbitragem internacional está na verdadeira essência da teoria geral 

do direito internacional privado: o estudo da teoria das qualificações e do conflito de leis.

14 A presente tese ao mencionar a expressão “arbitragem comercial internacional” refere-se à arbitragem 
propensa a resolver os litígios oriundos, essencialmente, do comércio internacional. Não será tratada a 
arbitragem “internacional” no sentido do direito internacional público, como é o caso das arbitragens 
emanadas do International Centre For Settlement of Investment Disputes (ICSID), que resolve conflitos 
entre o Governo de um país e uma pessoa jurídica privada e se fundamenta na Convenção sobre a 
Resolução de Conflitos relativos a Investimentos entre Estados e Nacionais de outros Estados, assinada 
em Washington em 18.03.1965. Sendo assim, a tese, quando se referir à internacionalidade da arbitragem, 
utilizará a expressão “arbitragem internacional”. No mesmo sentido, v. Philippe Fouchard quando da 
publicação de seu artigo Quand un arbitrage est-il international?: “On ne traitera ici que de l’arbitrage 
commercial international, et, non évidemment de l’arbitrage de droit international public; néanmoins, il 
convient d’entendre assez largement, en l’ocurrence, la ‘commercialité’, pour considérer qu’elle englobe 
toute relation économique et introduire dans notre sujet, notamment les arbitrages intéressant un État 
ou une personne morale de droit public d’une part, et une entreprise privée d’autre part, à l’occasion, 
par exemple, de litiges relatifs aux investissements (Convention de Washington du 18 mars 1965)”. 
FOUCHARD, Philippe. Quand un arbitrage est-il international?. Philippe Fouchard: Écrits – Droit de 
l’arbitrage e droit du commerce international. Paris: Comité français de l’arbitrage, 2007. p. 251.

15 HAGE-CHANINE, Fayez. La prescription extinctive en droit international privé. Tradução de Paulo Bor-
ba Casella. Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, t. 255, p. 336-337, 1995. 
In: CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do direito internacional pós-moderno. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008. p. 738-739.
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Com efeito, o estudo da qualificação da prescrição em direito internacional pri-

vado revela-se importante para que se determine a lei aplicável à prescrição. 

Ainda mais, partindo-se do pressuposto de que os árbitros não possuem “foro”, 

isto é, não estão necessariamente vinculados à lex fori,16 e que a arbitragem internacional é 

provida de plena autonomia, sendo independente de qualquer direito nacional, os problemas 

relativos à qualificação da prescrição tornam-se ainda maiores, eis que seria preciso deter-

minar não apenas a lei aplicável à prescrição, mas a lei qualificadora do mesmo instituto.

A assimilação da prescrição a um instituto de ordem pública torna o problema 

ainda mais amplo, sobretudo quando se pensa na eficácia das sentenças arbitrais estrangei-

ras, notadamente quando a discussão se dá em torno da execução de um julgado em que 

houve a ocorrência de prescrição. 

Portanto, é com base em profundo estudo do instituto da prescrição extintiva, 

suas origens, sua razão de ser, que se poderá ter um fundamento para delimitar o âmbito da 

aplicabilidade da prescrição no contexto de uma arbitragem internacional.

Ante a escassa discussão da doutrina nacional e estrangeira sobre esse assunto 

e em vista do pouco número de julgados sobre a mesma questão é que o presente estudo 

ganha interesse, e, com o condão de preencher uma lacuna no direito arbitral, notadamente 

no direito arbitral internacional, será analisada uma proposta de solução à interpretação das 

questões relativas à prescrição extintiva no âmbito da arbitragem.

Harmonizar os prazos prescricionais e as questões sobre prescrição como um 

todo? Uniformizar o direito de prescrição em âmbito internacional? Trata-se de questões 

que, como afirma Bénédicte Fauvarque-Cosson, constituem os objetivos inerentes ao direito 

16 A não submissão dos árbitros à lex fori, seja em matéria de arbitragem interna, seja internacional, é 
explicada com clareza por Antoine Kassis: “L’arbitre n’est pas l’organe d’un ordre juridique étatique, il 
n’est pas investi de sa mission par l’État, et il ne tranche pas les litiges au nom d’un État et il n’est donc 
pas le gardien d’un ordonnancement juridique étatique. L’arbitre est un juge privé choisi et investi de 
sa mission par les parties qui sont ses ‘créateurs’”. E, dessa forma, conclui o referido autor: “L’arbitre, 
contrairement au juge étatique, n’a pas de lex fori. Cela est vrai de tout arbitre, que l’arbitrage soit interne, 
soit international”. KASSIS, Antoine. La réforme du droit de l’arbitrage international: Réflexions sur le 
texte proposé par le Comité français de l’arbitrage. Paris: L’Harmattan, 2008. p. 98.
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comparado, disciplina vista por muitos como de caráter especulativo,17 mas que contribui 

para a delimitação da problemática aqui exposta.

Para tanto, é necessário definir uma estrutura de trabalho de modo a entrelaçar as 

ideias a que se propõe estudar de maneira lógica, atentando sempre para o prisma do direito 

comparado, isto é, o estudo comparativo de diferentes leis estrangeiras, do direito de países 

com sistema jurídico diverso (civil law e common law), cujas premissas, convergências e di-

vergências são essenciais para definir uma proposta de interpretação. É o que será explanado 

no ponto seguinte.

b) Estrutura da tese e metodologia utilizada

A tese será estruturada por meio da divisão de duas grandes partes interligadas, 

sendo a segunda uma decorrência lógica da primeira.

Inicialmente, será delimitado o campo teórico da tese. Para tanto, serão analisa-

dos em pormenor os conceitos de arbitragem interna e internacional, assim como a definição 

da prescrição extintiva.

Em seguida, ainda na primeira parte, será contextualizada a aplicabilidade da 

prescrição extintiva em sede de arbitragens internacionais. Dessa forma, serão estudadas a 

conceituação e qualificação da prescrição em âmbito de direito internacional privado, sem-

pre tendo em mente a realização de um procedimento arbitral.

A segunda parte da tese será a consequência da primeira, isto é, apresentados 

os contornos da prescrição extintiva no âmbito da arbitragem internacional, notadamente a 

sua razão de ser, serão examinados os mais diversos reflexos da prescrição no contexto de 

um procedimento arbitral, em todas as fases deste último. A análise desse ponto terá como 

pressuposto básico a visão a partir do direito brasileiro. 

17 FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Aspects de droit comparé de la prescription. Les désordres de La 
prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le 
concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 44.



10

Sendo a prescrição qualificada de forma diversa pelos países da família romano-

-germânica (civil law) como uma questão de caráter substancial e nos países do judge-made 

law (common law), especialmente os Estados Unidos da América e a Inglaterra, como uma 

questão processual,18 tais reflexos, por uma razão própria, serão tratados mediante uma aná-

lise comparativista, com verificação de determinadas legislações estrangeiras de países que 

adotam ambos os mencionados sistemas de direito.19

Portanto, mesmo levando-se em conta que não se considera o direito comparado 

como tão somente um método, mas sim uma disciplina jurídica autônoma, a abordagem das 

questões propostas nesta parte será feita por meio de uma comparação global do tema com 

base em diversas legislações estrangeiras, incluindo-se as leis, doutrina, jurisprudência e 

fontes estrangeiras comparadas,20 de países em que a arbitragem internacional já alcançou 

maior desenvolvimento, de modo a identificar as soluções já contempladas em diversos or-

denamentos, transportando-as para o direito brasileiro, se necessário.

O estudo da arbitragem internacional em uma perspectiva comparativista é, ali-

ás, fato relevante nesses dias em que, na ausência de uma regra adequada a ser a aplicada em 

18 A distinção do objeto da prescrição entre os países da família romano-germânica e de common law  
revela-se bastante importante para o direito comparado. Esta distinção restou, inclusive, objeto do 
comentário realizado pela United Nations Office of Legal Affairs quando da elaboração da Convenção 
sobre Prescrição em matéria de venda internacional de mercadorias assinada em Nova York no ano de 
1974. Confira-se o seguinte trecho do referido comentário: “Perhaps even more serious is the uncertainty 
as to which national law will be applicable to an international sales transaction. Apart from the problems 
of choice of law that customarily arise in international transaction, problems of prescription or limitation 
present a special difficulty of characterization or qualification: some legal systems consider these rules 
as ‘substantive’ and therefore must decide which national law is applicable; other systems consider them 
as part of ‘procedural’ rules of the forum; still other legal systems follow a combination of the above 
approaches”. Este comentário, de responsabilidade da United Nations Office of Legal Affairs, realizado 
pelo Professor Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkaido, Japão, pode ser encontrado na internet no 
seguinte endereço eletrônico: <http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-p145-
173-e.pdf>, acesso em 3 nov. 2010, p. 147.

19 Sobre as diferenças exisentes entre o tratamento da prescrição extintiva nos países de common law e civil 
law explica Bénédicte Fauvarque-Cosson: “Pour un juriste de common law, l’expression ‘prescription 
extinctive’ semble contradictoire, car la notion de prescription sert à nommer le mécanisme qui permet 
d’acquérir des droits, non de les éteindre. C’est en réalité le concept de Limitation of Action qui équivaut 
à notre prescription extinctive”. FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Aspects de droit comparé de la 
prescription. Les désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de 
l’Université de Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 
2000. p. 45.

20 Nesse sentido, v. Bénédicte Fauvarque-Cosson: “Since comparative law consists primarily of the 
application of the comparative method, it should include comparisons among internal, international, 
European, as well as foreign sources of law” (Development of Comparative Law in France. In: REIMANN, 
Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. p. 38).
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um conflito entre partes de diferente nacionalidade, envolvendo negócios jurídicos típicos 

do comércio internacional, buscam os árbitros preencher uma lacuna do direito aplicável por 

meio de soluções advindas do direito comparado.21

O objetivo deste estudo é, em síntese, encontrar, por meio do direito compara-

do, soluções que possam preencher a lacuna jurídica resumida pelos efeitos da prescrição 

extintiva no âmbito da arbitragem interna e internacional, observando os diferentes sistemas 

legais, suas convergências e divergências, até que se chegue a um denominador comum.22

c) Alcance da tese

O presente trabalho busca analisar apenas os efeitos do instituto da prescrição 

extintiva no âmbito dos litígios que interessam ao comércio internacional, isto é, dar-se-á 

ênfase aos reflexos da prescrição extintiva sobre a arbitragem, notadamente a arbitragem in-

ternacional, principalmente aquelas que se desenvolvem sob a égide da Câmara de Comércio 

Internacional (CCI).

Sendo os litígios do comércio internacional resolvidos, em sua grande parte, por 

arbitragem, o grande interesse deste estudo é, como anteriormente frisado, preencher uma 

lacuna do direito arbitral, principalmente no âmbito do direito internacional, analisando a 

razão de ser e os efeitos da prescrição extintiva na arbitragem internacional.

Portanto, o presente estudo excluirá a análise, em profundidade, dos institutos da 

decadência e da prescrição aquisitiva. A razão para essa exclusão é detalhada a seguir.

21 Nesse sentido, sustenta Bénédicte Fauvarque-Cosson: “International commercial arbitration has become 
a particularly important context for the use of comparative law in recent years. A comparative approach 
not only brings a sense of legitimacy to the process, it is also useful as source of law. Arbitrators often 
like to refer to a variety of legal sources in order to justify the application of one national rule instead of 
another, or in order to fill a gap when there is no satisfactory solution in domestic law” (Development 
of Comparative Law in France. In: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (Ed.). The Oxford 
Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 59-60).

22 Nesse sentido, Bénédicte Fauvarque-Cosson, ao citar Saleilles e Lambert, afirmou: “Saleilles and Lambert 
observed that comparative Law, as a legal science, extends beyond observation and discovery of foreign 
legal systems to influence domestic law and prompt a convergence among different legal regimes. Their 
conception of comparative law was ambitiously oriented towards the discovery of universal law” (Idem, 
ibidem, p. 43).
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Primeiramente, no que tange ao instituto da decadência, apesar de se considerar 

um instituto intimamente ligado à prescrição extintiva, a presente tese não o analisará de for-

ma profunda, uma vez o que os efeitos da decadência assimilam-se aos da prescrição, com 

a diferença de que a decadência tem por objeto o exercício de direito potestativo, e interessa 

ao próprio litígio em si, dependendo da lei aplicável ao mérito da controvérsia.

Ainda assim, as indagações a respeito da aplicação do instituto da prescrição no 

procedimento arbitral valem também para a decadência, que é considerada matéria de ordem 

pública material, à luz do direito brasileiro (art. 210 do CCB).

A decadência é causa extintiva de direito pelo seu não exercício no prazo esti-

pulado pela lei. Para Agnelo Amorim Filho,23 “o prazo previsto expressamente em lei, para 

exercício das pretensões que se ajuízam mediante ação constitutiva, positiva ou negativa, é 

de decadência, pois a pretensão constitutiva se caracteriza como direito potestativo”.

Aplicada à arbitragem, a decadência poderá sem dúvida ser matéria de arguição 

por uma das partes na instância arbitral, em razão de determinada matéria de fundo que trate 

de uma questão em que corra eventualmente prazo decadencial para uma das partes. Assim 

como na prescrição, os árbitros poderão, em princípio, apreciar o pedido de decadência e 

decidir a respeito,24 com base na lei que for aplicável ao mérito, no procedimento arbitral.

Apesar de a decadência ser uma das formas de extinção de direitos prevista na 

legislação civil brasileira, a análise desse instituto dentro do escopo do trabalho que se pre-

tende realizar é praticamente a mesma da prescrição. Como esta última é dotada de aspectos 

mais peculiares do que a decadência (por exemplo, a questão do ato interruptivo do prazo 

prescricional ou da prescrição intercorrente), no presente estudo dar-se-á uma maior ênfase 

ao instituto da prescrição e sua aplicação na arbitragem interna e internacional.

Assim sendo, ao longo do trabalho, será mencionado o instituto da decadência, 

mas tão somente para distinguir situações em que o prazo extintivo aplicável seria o deca-

23 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 
as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 300, p. 7.

24 Sobre o disposto no art. 210 do CCB (“Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabele-
cida por lei”), ainda é prematuro afirmar que tal hipótese também cabe ao árbitro na instância arbitral.
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dencial, e não o prescricional, mas sem distinguir, cientificamente, esses dois citados institu-

tos, questão que não será objeto desta tese.

Quanto à prescrição aquisitiva, ela também não será contemplada nesta tese. A 

prescrição aquisitiva, como leciona Caio Mário da Silva Pereira, refere-se ao instituto da 

usucapião, isto é, 

[...] a aquisição do direito real pelo decurso do tempo, instituída em favor 
daquele que tiver, como ânimo de dono, o exercício de fato das faculdades 
inerentes ao domínio, ou a outro direito real, relativamente a coisas móveis 
ou imóveis, por um período prefixado pelo legislador.25

Os requisitos fundamentais da prescrição aquisitiva são o decurso do tempo e a 

posse. Absolutamente, são diversos os requisitos e efeitos da prescrição aquisitiva e prescri-

ção extintiva.26 

Sendo assim, no estudo em foco, cuidar-se-á apenas da inércia do titular, que 

dá ensejo à prescrição extintiva, não havendo matéria a ser tratada a respeito da prescrição 

aquisitiva.

Finalmente, observe-se que o presente estudo contemplará a incidência da pres-

crição extintiva em matéria de direito arbitral interno e direito internacional privado. Em 

relação a este último, sua análise torna-se de vital importância de modo a entender como a 

questão relativa aos efeitos da prescrição extintiva se aplica às arbitragens internacionais.

25 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 1, 
p. 434.

26 Nesse sentido, afirma Caio Mário da Silva Pereira: “[...] não se pode na verdade confundir prescrição 
aquisitiva (Ensitzunc, forma de aquisição de direitos reais) com a extintiva (Verjährung, modalidade de 
perecimento de direito, com a ação respectiva, e todos os meios defensivos)”. PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 1, p. 434. Adota posição, nesse 
mesmo aspecto, Antonio Luís da Câmara Leal: “Até aqui, o usucapião, meio aquisitivo da propriedade, e 
a prescrição longi et longissimi temporis, meio extintivo da reivindicatória, conservaram-se como institu-
tos diversos, constituindo um: título de aquisição da propriedade e representando outro: simples exceção 
processual contra a reivindicação”. Prossegue o referido autor rebatendo com veemência da teoria monista 
da prescrição ao afirmar: “Estamos com os dualistas, porque nos repugna admitir a unidade conceitual das 
prescrições aquisitiva e extintiva, quando nela deparamos uma tríplice diversidade de objeto, condições 
e efeitos. CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de 
Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 19-21. 
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Portanto, no âmbito da arbitragem interna, as considerações a serem colocadas 

tomarão como base a Lei n.º 9.307/1996, e, em sede de arbitragem internacional, o estu-

do contemplará a arbitragem proveniente do comércio internacional, entre particulares, não 

sendo vislumbrada a arbitragem entre Estados, em que a discussão se volte em torno das 

soluções de controvérsias típicas do direito internacional público.

d) A contribuição do presente estudo à ciência jurídica brasileira

Como já frisado nos itens anteriores, o objetivo do presente estudo é preencher 

uma lacuna do direito brasileiro.Um lacuna do direito material cujos reflexos incidem dire-

tamente no procedimento arbitral. Se no âmbito interno uma eventual reforma legislativa 

seria viável, no âmbito internacional o objetivo é encontrar soluções de modo que as diversas 

questões acerca da prescrição extintiva estejam em sintonia com a essência da arbitragem 

internacional.

Os princípios que norteiam e regulam o decurso do tempo – a saber, a necessi-

dade de consolidar a estabilidade das relações jurídicas e a consequente pacificação social 

– devem estar positivados de modo a causar reflexos no âmbito da arbitragem, sobretudo 

na esfera da arbitragem internacional. Questões como a forma da interrupção da prescrição, 

duração do prazo e o fundamento da prescrição são exemplos que podem ser vistos de modo 

a se ter uma possível uniformização da matéria no âmbito internacional.

 Fayez Hage-Chanine, em seu curso na Haia em 1995, citando Bigot de Préame-

neu (um dos principais redatores do Código Civil francês), afirmou que a prescrição “intro-

duz a paz nas relações humanas eliminando os problemas e perturbações que poderiam ser 

causados pelos processos tardios”. Complementa, sustentando que, “de todas as instituições 

do direito civil, a prescrição é a mais necessária à ordem social”.27

Ao finalizar a referida conferência proferida na Academia de Direito Interna-

cional, Fayez Hage-Chanine, encontrando apoio no mesmo Bigot de Préameneu, chegou à 

derradeira conclusão, segundo a qual a prescrição é, de todas as instituições jurídicas, a mais 

27 HAGE-CHANINE, Fayez. La prescription extinctive en droit international privé. Recueil des cours de 
l’académie de droit international de La Haye, t. 255, p. 239, 1995.
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importante à ordem social, não só no plano interno, mas também no âmbito do direito inter-

nacional privado. No entanto, as conclusões tiradas pelo dito autor baseavam-se à luz dos 

litígios do direito internacional privado. Nada fora tratado em relação aos litígios existentes 

na seara interna ou internacional que são resolvidos pela via da arbitragem.

A manutenção da ordem social propugna um estudo da aplicabilidade da prescri-

ção no âmbito da arbitragem, tanto interna quanto internacional.

A contribuição do presente estudo à ciência jurídica brasileira encontra-se, por-

tanto, na necessidade de disciplinar determinadas questões relativas à prescrição extintiva 

no âmbito da arbitragem, tanto a interna quanto a internacional, fazendo cessar incertezas e 

primando pela estabilidade social. 

Portanto, as conclusões a serem tiradas deste estudo guiarão a melhor forma de 

regular o decurso do tempo no âmbito da arbitragem, o que poderá se dar por meio de uma 

reforma de legislação ou até mesmo pela criação de uma convenção internacional.
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INTRODUÇÃO

O objetivo do presente estudo é realizar uma análise do instituto da prescrição 

extintiva e seus efeitos no contexto de um procedimento arbitral, seja ele interno ou inter-

nacional. 

No direito brasileiro, a Lei n.º 9.307, de 23.09.1996, instituiu, definitivamente, 

a arbitragem como um método alternativo de resolução de controvérsias. Ficou estabele-

cido, após o advento dessa lei, que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.28 A partir desta 

disposição, o direito subjetivo de ação ficou ampliado pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

eis que restou institucionalizado o direito de resolver litígios sob o âmbito de uma nova ju-

risdição – a jurisdição arbitral. A limitação do direito de agir dava-se tão somente em razão 

da capacidade da parte e da livre disponibilidade de direitos.

Ficou ainda definido na sobredita lei que as partes poderiam prever, em suas 

transações comerciais, a estipulação de que todos os litígios advindos dos referidos instru-

mentos contratuais seriam resolvidos por arbitragem. Tratava-se aí da instituição da chama-

da cláusula compromissória, aquela que Fouchard, Gaillard e Goldman classificam como a 

“convenção através da qual as partes signatárias de um contrato decidem submeter à arbitra-

gem os litígios que poderiam, relativamente, nascer daquele contrato”.29 

Igualmente, adotou-se, de forma definitiva no direito brasileiro, a teoria da auto-

nomia da convenção de arbitragem (art. 8.º da Lei n.º 9.307/1996) e do princípio, segundo o 

qual o árbitro estatui sobre a sua própria competência (compétence-compétence).30 De certo 

28 Art. 1.º da Lei n.º 9.307/1996.
29 Na versão original (tradução livre): “convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à 

soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat”. FOUCHARD, Philippe; 
GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage commercial international. Paris: 
Litec, 1996. p. 209.

30 Além de sua autonomia, a convenção de arbitragem é provida de dois efeitos: em primeiro lugar, um efeito 
negativo, dado que, quando as partes inserem uma cláusula compromissória, elas declaram, tacitamente, 
a incompetência do juiz estatal para conhecer das questões visadas pela cláusula. Logo após, a convenção 
de arbitragem é provida de um efeito positivo: ela obriga as partes a submeter aos árbitros todos os litígios 
decorrentes do contrato visados pela cláusula e fundamenta a competência do tribunal arbitral (Idem, ibi-
dem, p. 395), estabelecendo o princípio segundo o qual o árbitro deve decidir sobre a sua própria compe-
tência. A partir deste último princípio é que se configura o chamado princípio da compétence-compétence.
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modo, o direito brasileiro incorporou em seu ordenamento os princípios fundamentais da 

arbitragem, sem os quais fariam com que o instituto arbitral perdesse a sua razão de ser. A 

partir daí, a arbitragem configurava-se, de uma maneira geral, um procedimento31 totalmente 

autônomo em relação ao processo judicial, dotado de aparelhagem própria.32

Uma questão, é certo, jamais foi considerada pelo legislador quando da elabo-

ração da Lei n.º 9.307/1996: os efeitos do decurso do tempo. Nesta tese, quando se fala em 

decurso do tempo, a referência é ao instituto da prescrição extintiva. 

Talvez o silêncio do legislador tenha se dado por motivos óbvios: a prescri-

ção extintiva constitui um instituto de direito material, e por isso é contemplada no CCB 

ou em determinada lei material.33 Dessa forma, todas as questões sobre prescrição que 

eventualmente surgissem no curso de uma arbitragem realizada no Brasil, sob a égide 

da Lei n.º 9.307/1996, por exemplo, hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição, 

definição do termo inicial, duração do prazo,34 entre outras, seriam necessariamente re-

metidas ao CCB.

31 Não é o objetivo da presente tese tecer considerações a respeito de uma suposta diferença entre os termos 
“procedimento arbitral” e “processo arbitral”, até porque tais diferenças em nada contribuirão para o 
deslinde do presente estudo. A essência do “procedimento” ou “processo arbitral”, no final, é a mesma, e 
ambos os termos serão utilizados ao longo deste trabalho. Carlos Alberto Carmona prefere o termo “pro-
cesso” a procedimento arbitral, pelas seguintes razões: “Notem que não falei em procedimento arbitral, 
mas sim em processo arbitral, porque minha visão é de perfeita equivalência entre arbitragem (mecanismo 
jurisdicional) e o processo estatal (mecanismo também jurisdicional): em outras palavras, o árbitro faz, 
efetivamente, o papel de juiz, fato e de direito, e por isso a própria natureza jurídica do instituto responde a 
esta ideia de jurisdicionalidade”. CARMONA Carlos Alberto. O processo arbitral. Revista de Arbitragem 
e Mediação, São Paulo: RT, v. 1, n. 1, p. 22, jan.-abr. 2004. Para uma verificação aprofundada a respeito da 
utilização dos termos “processo arbitral” e procedimento arbitral”, ver PARENTE, Eduardo de Albuquer-
que. Processo arbitral e sistema. 2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo. No prelo; e FRANCO MONTORO, Marcos André. Flexibilidade do procedimento 
arbitral. 2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. No 
prelo.

32 Nesse sentido, v. PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. 2010. Tese (Doutora-
mento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 137. No prelo.

33 Nesse sentido. v. CARPENTER, Luiz. F. Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. 
p. 44.

34 No que se refere à duração do prazo, a questão litigiosa poderia ser remetida à determinada lei específica 
que eventualmente contenha disposições acerca do prazo prescricional. É o caso, por exemplo, da Lei do 
Cheque (Lei n.º 7.357, de 02.09.1985) que, em seu art. 59, dispõe que o prazo para a pretensão de exe-
cução do cheque prescreve em seis meses. Sem razão, portanto, aqueles que entendem que as pretensões 
arbitrais seriam imprescritíveis, como entende Fábio de Possídio Egashira: “A Lei 9.307/1996 não estabe-
lece prazo prescricional para a pretensão de instituição da arbitragem. Em princípio, o direito de provocar 
a instalação do Juízo Arbitral pode ser exercido a qualquer tempo”. ESGASHIRA, Fábio de Possídio. 
Arbitragem e prescrição. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 8, p. 36, jan.-mar. 2006.
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Ocorre que importantes questões a respeito da prescrição, de caráter operacional, 

como a forma da interrupção da prescrição35 e os efeitos da expiração do prazo prescricional, 

que são disciplinados no CPC, deixaram de ser contemplados na Lei n.º 9.307/1996. Talvez 

seja por isso que nunca se falou sobre prescrição no âmbito arbitral, eis que as atenções 

sempre se dirigiam ao processo judicial, este, sim, afeto à prescrição em virtude de norma 

expressa no art. 269, inciso IV, do CPC.

Não se está querendo afirmar aqui que as questões (mesmos as operacionais) 

a respeito da prescrição deveriam estar contempladas em uma lei processual, o que seria 

incongruente com o escopo da prescrição, mas apenas mostrar que, de acordo a própria lei 

material brasileira – o CCB –, as atenções voltavam-se apenas ao processo judicial, e nada 

a respeito da arbitragem. Exemplo disso é o art. 202, inciso I, do CCB, que determina que a 

prescrição se interrompe por meio de despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, “se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. A lei processual 

referida, obviamente, é o CPC.

A ausência de dispositivos específicos no CCB inerentes à prescrição visando 

o âmbito da arbitragem gera certa insegurança para aqueles que operam no âmbito arbitral. 

É certo que os prazos de prescrição variam conforme a pretensão de direito material que é 

invocada, e encontram-se dispostos nos arts. 205 e 206 do CCB, e se aplicarão à determinada 

controvérsia que for instaurada perante os árbitros, mas, ainda assim, faltam disposições que 

se coadunem com as peculiaridades da arbitragem. Um exemplo disso é a referida questão 

da interrupção da prescrição, tratada no CCB com expressa remissão à lei processual civil, 

cujos dispositivos, e não os princípios, são inaplicáveis ao procedimento arbitral.36

Da mesma forma que a lei processual brasileira disciplinou alguns dos mais im-

portantes efeitos da prescrição – como a forma de interrupção da prescrição (citação judicial 

válida), assim como o da expiração do prazo prescricional (resolução da lide com julgamen-

to do mérito) –, a lei de arbitragem nacional veio desprovida de elementos que preservassem 

a segurança jurídica do processo arbitral, em razão dos efeitos da prescrição extintiva, de 

35 Fala-se aqui da disposição do art. 219, caput e § 1.º, do CPC.
36 Ver, nesse sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Flexibilização do procedimento arbitral. Revista Brasi-

leira de Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 24, p. 14, out.-nov.-dez. 2009. 
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modo a garantir a estabilidade das relações jurídicas submetidas à arbitragem e promover a 

“paz social” da arbitragem.

Tais questões são típicas do âmbito da arbitragem interna. Como se verá ao lon-

go da tese, de modo a não tornar “descabido” o procedimento arbitral, à arbitragem interna 

se impõe o direito interno,37 de modo que à arbitragem interna se aplicarão as regras constan-

tes do CCB no que diz respeito à prescrição. No entanto, as lacunas acima elencadas devem 

ser preenchidas, e tal preenchimento requer extensa interpretação e mudança legislativa, não 

na Lei de Arbitragem, mas no âmbito do direito material.

Já em sede de arbitragem internacional os problemas que envolvem a prescrição 

são maiores. Diversidade de leis, diversidade de prazos, tratamento diverso da prescrição 

(direito substantivo versus direito processual), possibilidade de modificação convencional 

dos prazos prescricionais e o caráter de ordem pública da prescrição constituem elementos 

que conflitam com a ampla autonomia e com as peculiaridades que caracterizam a arbitra-

gem internacional.

Diversidade de leis porque, em arbitragem internacional, existem partes litigan-

tes, normalmente de diferentes nacionalidades. Há uma sede da arbitragem que pode não ser 

a do país de um dos litigantes. Há uma lei aplicável ao contrato litigioso que normalmente 

é a lei que se aplica ao mérito do litígio e que, da mesma forma, pode ser uma lei diversa da 

nacionalidade das partes ou do país sede da arbitragem.

 Diversidade de tratamento acerca do caráter da prescrição, que é abordada sob 

diferentes ângulos, recebendo qualificações jurídicas diversas nos países que adotam o sis-

tema romano-germânico (qualificação material da prescrição) e aqueles que utilizam a com-

mon law (qualificação processual da prescrição).38

37 Tal questão será analisada ao longo da tese, demonstrando que a liberdade concedida pelo art. 2.º da Lei 
n.º 9.307/1996, principalmente para a eleição de uma lei estrangeira em um procedimento arbitral interno, 
é absolutamente descabido. Nesse sentido v. CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: entre a praxe 
internacional, integração no Mercosul e o direito brasileiro. Arbitragem: lei brasileira e praxe internacio-
nal. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 1999. p. 500.

38 Como dizia Oscar Tenório, “Por sua natureza social e mesmo política, a prescrição é instituto que apre-
senta, em cada Estado, peculiaridades. Por isto, os prazos são variáveis nas diversas legislações do mundo 
[...]. A diversidade legislativa e a maneira por que se encara a prescrição são razões que justificam o estudo 
da matéria à luz do conflito de leis” (Direito internacional privado. 11. ed. rev. e atual. por Jacob Dolinger. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. p. 216).
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E não é só: diversidade de características inerentes à forma com a qual a pres-

crição é tratada. Por exemplo, enquanto em alguns países os prazos prescricionais são inal-

teráveis (Brasil e Itália, por exemplo) em outros a modificação convencional da prescrição 

é permitida (Alemanha e França, por exemplo). Em outro exemplo, determinados países 

entendem que a instauração da arbitragem é motivo de suspensão da prescrição, ao passo que 

em outras leis mesma hipótese seria de interrupção.

No entanto, alguns pontos comuns e primordiais ao tratamento da prescrição 

podem ser notados: a prescrição constitui matéria de exceção de direito material, é uma arma 

de defesa do devedor. Salvo regras isoladas e descabidas (por exemplo, a do art. 219, § 5.º, 

do CPC), a prescrição só entra em cena quando alegada pelo devedor, que a utiliza confor-

me a estratégia que reputar adequada. Sua existência se coaduna com a necessidade de não 

deixar perecer as provas que poderiam ser utilizadas pelo devedor para a contraposição de 

eventual pedido infundado e tardio ou mesmo de modo a evitar um “duplo pagamento” pelo 

devedor.39 Mundialmente, a prescrição existe para que as relações jurídicas, não importando 

a esfera em que elas se desenvolvem – judicial ou arbitral –, se estabilizem e, com isso, seja 

a paz social promovida.

É justamente com base em pontos comuns e de convergência demonstrados pelo 

direito comparado – corroborado por diplomas de reconhecimento e respeito no meio inter-

nacional40 – que um caminho pode ser traçado para que as questões que digam respeito à 

prescrição no âmbito da arbitragem internacional sejam tratadas de forma harmônica e uni-

forme, sob a égide de uma única ordem jurídica, a “ordem jurídica arbitral”.

Como se verá ao longo desta tese, o campo da arbitragem internacional é o 

campo da autonomia, o campo da liberdade, o campo apropriado para que os assuntos rela-

tivos ao comércio internacional sejam resolvidos. Na arbitragem internacional, não existe 

39 Nesse sentido já dizia Alain Bénabent: “[...] la prescription a pour fonction d’éviter un double paiement 
lorsque la dette a été payée (ou comepensée) sans que le débiteur (souvent ses héritiers) puisse retrouver 
la trace de ce paiement” (Le chaos du droit de la prescription extinctive. Mélanges dédiés à Louis Boyer. 
Toulouse: Presses Universitaires de Toulouse, 1996. p. 127).

40 Exemplo disso, como se verá ao longo da tese, é a Convenção sobre Prescrição em Matéria de Venda 
Internacional de Mercadorias, firmada em Nova York, em 14.06.1974, adotada pela United Nations 
Commisssion on International Trade Law (Uncitral) e os Princípios elaborados pela Unidroit (International 
Institute for de Unification of Private Law) em 2004, para o comércio internacional.
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foro, ou, melhor dizendo, o foro é o mundo, nas palavras de Emmanuel Gaillard.41 Mas o 

tempo é um elemento de caráter público, e, por mais que o seu decurso seja visto como um 

fator de desagregação,42 ele age no sentido de gerar paz nas relações jurídicas, eliminando 

aquelas pretensões tardiamente apresentadas. Como então conciliar essa ampla autonomia 

da arbitragem internacional com normas de interesse público que servem para dar esta-

bilidade às relações jurídicas? Como conciliar essa autonomia com a diversidade de leis 

supostamente regentes da prescrição que podem surgir em uma arbitragem internacional?

E é justamente essa diversidade de tratamento em relação ao escopo da prescri-

ção extintiva que justifica uma ampla investigação de seus efeitos na seara internacional e 

no campo do direito comparado, pois, a partir dessa análise, soluções podem ser almejadas 

para a arbitragem internacional. 

O estudo que se pretende realizar nesta tese demonstrará que a prescrição extin-

tiva, com toda a certeza, promove todos os seus efeitos em sede arbitral, ainda que não haja 

uma regulamentação específica para tanto. Mas uma regulamentação própria, sobretudo no 

âmbito internacional, seria salutar e bem-vinda, pois certamente tornaria mais sadio o desen-

volvimento das relações jurídicas submetidas à arbitragem internacional.43

Portanto, no âmbito do direito interno, no caso o brasileiro, o CCB dará os di-

tames para que a prescrição seja bem interpretada no âmbito da arbitragem. Seja na fase 

pré-arbitral, na fase arbitral ou na fase pós-arbitral, a prescrição promoverá todos os seus 

efeitos. Tão somente em relação a determinadas questões é que se procurará demonstrar que 

uma reforma legal geraria menos insegurança aos operadores da arbitragem no direito brasi-

leiro, o que valeria também para as arbitragens internacionais em que a lei brasileira fizesse 

parte do regime aplicável ao mérito do litígio.

41 Nesse sentido, v. GAILLARD, Emmanuel. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. 
Leiden/Boston: Les livres de poche de l’académie de droit international de l’Haye, Martinus Nijhoff  
Publishers, 2008. p. 47.

42 Como entende, por exemplo, Paulo Borba Casella (Fundamentos do direito internacional pós-moderno. 
São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 738).

43 Referência se faz aqui ao preâmbulo da Convenção de NY de 1974, ao considerar a importância da uni-
formização das regras sobre prescrição em matéria de venda internacional de mercadorias: “[...] Believing 
that the adoption of uniform rules governing the limitation period in the international sale of goods would 
facilitate the development of world trade [...]”.
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Já no âmbito internacional, em que o regime jurídico da prescrição pode estar 

sujeito a diversas leis, tal diversidade pode ser atenuada pela criação de regras uniformes so-

bre um regime de prescrição, ou, em uma hipótese mais próxima, de adesão às regras que já 

existem no meio internacional (Convenção de NY de 1974 ou Princípios Unidroit de 2004) 

estancando todas as dúvidas que poderiam surgir aos operadores da arbitragem internacional.

Para chegar a ponto de uniformizar tais regras, existe um árduo caminho a ser 

percorrido. É preciso delimitar qual a real função da prescrição no âmbito internacional. Dar 

estabilidade às relações jurídicas? Dar estabilidade à empresa comercial? Preservar o direito 

de prova do prescribente, isto é, aquele adquire o direito da prescrição? 

Mostrar-se-á que, diferentemente do âmbito interno, a prescrição em termos de 

direito internacional (o que vale para a arbitragem internacional) não é um instituto de ordem 

pública internacional. Regras de um país sobre prescrição, mesmo que diversas, podem ser 

aplicadas em outro país sem que haja ofensa à ordem pública. A prescrição em termos inter-

nacionais não é chocante ou perturbadora. É tão somente um instrumento de defesa criado 

pela lei, posto à disposição da parte que a aproveita. Esta última alega a prescrição apenas se 

for do seu interesse. Pode até mesmo pagar dívida prescrita.

Conquanto as diversas dúvidas e obscuridades que o instituto da prescrição apre-

senta na arbitragem possam ser resolvidas de uma só forma, que, como se verá ao longo 

desta tese, é desvinculando a prescrição de quaisquer leis eventualmente aplicáveis, à exce-

ção da lei aplicável à substância do litígio,44 a diversidade de prazos e diferentes tratamentos 

acerca da prescrição não teria fim. Dessa forma, a tese procurará demonstrar que a resolução 

de tais problemas se atenuaria se todas as questões sobre prescrição, na esfera da arbitragem 

44 Conforme se verificará na tese, a prescrição, em matéria internacional, constitui matéria substantiva e, 
caindo sobre o império da lei aplicável ao mérito da controvérsia, o tratamento apartado da matéria, se-
gundo Luiz Olavo Baptista, não mereceria maiores considerações. Mas, ao final, o referido autor deixa 
evidente que a remissão única da prescrição à lex causae não seria um fator de promoção da “tranqui-
lidade”: “Para o efeito de evitar conflito de leis, a solução oferecida pelos países da civil law apresenta 
vantagens práticas. A lei escolhida para reger o contrato (e vimos atrás as regras relativas à escolha da lei 
ou à sua designação) também imperará sobre as questões relativas à prescrição e seus efeitos. Em razão 
disso, geralmente os juristas oriundos de países do sistema ‘romano germâmico’, como é o nosso país, 
não costumam preocupar-se com esse problema; a prescrição, como outras matérias substantivas, para 
eles, cai sob o império da lei aplicável, e não merece um tratamento apartado. É claro que só haverá tran-
quilidade quanto a esse aspecto se, além da lei aplicável, o foro for também o de um país de civil law”.  
BAPTISTA, Luiz Olavo. Dos contratos internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 1994.  
p. 124-125.
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internacional, fossem remetidas a um só diploma. O objetivo aqui é pura e simplesmente 

tornar o procedimento arbitral leve, livre de interferências e dúbias interpretações, e, ao 

mesmo tempo, promover o que se poderia chamar de paz social na arbitragem internacional, 

resumida pela estabilidade das relações jurídicas comerciais.

Colocadas as premissas inerentes ao tema proposto, passa-se a anunciar o plano 

desta tese, que será dividida da seguinte forma:

 Em uma primeira parte, será analisada a razão de ser do instituto da prescrição 

extintiva quando se está sob o escopo da jurisdição arbitral. Nessa parte, dois títulos serão 

abertos: o primeiro (Título I) tratará do âmbito de aplicabilidade da prescrição extintiva 

em sede arbitral, e dois capítulos serão dedicados a essa discussão: o primeiro (Capítulo 

1) analisará o objeto e os aspectos da arbitragem interna e internacional e sua relação com 

o fator tempo. Tratado normalmente como uma questão flexível, o tempo ganha forma de 

rigidez quando o que se está em jogo é a prescrição. Por isso, o Capítulo 2 dedicar-se-á ao 

estudo do objeto e dos aspectos da prescrição extintiva no direito interno e internacional. 

Ao final desse capítulo, considerações conclusivas acerca do Título I serão tecidas. Ainda 

na primeira parte, mas já adentrando nos aspectos internacionais do tema proposto, será 

aberto o Título II, cuja discussão se voltará ao estudo do regime jurídico aplicável à pres-

crição extintiva na arbitragem. Para o exame dessa questão, dois capítulos serão abertos: 

o primeiro (Capítulo 1) será dedicado ao estudo da natureza jurídica e da qualificação da 

prescrição extintiva, respectivamente, em sede de arbitragem interna e internacional. Em 

seguida, o Capítulo 2 analisará a questão relativa à determinação da lei aplicável à pres-

crição extintiva na arbitragem internacional. Assim como no Título I, o Título II também 

será objeto de uma conclusão, da mesma forma que haverá uma breve conclusão relativa 

à primeira parte, como um todo, da tese.

Na segunda parte da tese, o seu objeto se cingirá ao estudo dos efeitos gerados 

pela incidência da prescrição extintiva e à necessidade de sua regulamentação no âmbito da 

arbitragem interna (brasileira) e internacional. Assim como na primeira parte, dois títulos 

serão abertos: o primeiro (Título I) analisará os efeitos gerados pela prescrição extintiva nas 

três fases da arbitragem. Por razões de cunho metodológico, no Capítulo 1 serão tratados os 

efeitos gerados pela prescrição nas fases pré-arbitral e arbitral, enquanto o Capítulo 2 se de-

dicará ao estudo dos efeitos da prescrição na fase pós-arbitral. Na sequência, uma conclusão 
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será apresentada. O segundo (Título II) tentará responder ao seguinte questionamento: os 

efeitos gerados pela prescrição extintiva justificariam a regulamentação da matéria em sede 

arbitral? A resposta a ser apresentada será dividida em dois capítulos: no primeiro (Capítulo 

1) analisar-se-á como a questão se inseriria no plano interno (brasileiro), ao passo que no 

Capítulo 2, será indicada uma proposta para o plano internacional. Após tecer conclusões a 

respeito do Título II, uma conclusão relativa à segunda parte da tese será apresentada, sendo 

esta uma conclusão geral do trabalho realizado.

O anúncio do plano geral desta tese resta, portanto, assim definido:

Primeira parte – A razão de ser da prescrição extintiva na arbitragem interna e 

internacional. 

Segunda parte – Os efeitos gerados pela prescrição extintiva e a necessidade de 

sua regulamentação visando os litígios da arbitragem interna e internacional.

 O estudo contemplará tanto a arbitragem interna quanto a internacional, tendo 

como base a visão a partir do direito brasileiro.
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Primeira Parte  
A RAZÃO DE SER DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA  
NA ARBITRAGEM INTERNA E INTERNACIONAL

Existe um tempo limite para que uma parte se valha de uma convenção de arbi-

tragem para aduzir a sua pretensão, isto é, instaurar uma arbitragem, mediante a instauração 

da competente demanda arbitral? 

Tratando-se de direito material, tal questão, à luz do direito brasileiro, é regula-

mentada pelo instituto da prescrição extintiva. É dessa forma que dispõe o art. 189 do CCB: 

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescri-

ção, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Na mesma esteira, os referidos arts. 205 e 206 do CCB remetem às causas que, 

se não intentadas em determinado prazo, sofrem os efeitos da prescrição.

O direito subjetivo a uma prestação está sujeito, portanto, a um prazo, que, se 

não cumprido, acarretará a extinção material da ação. É o direito processual civil brasileiro 

que regulamenta essa questão por meio da dicção do art. 269, inciso IV, do CPC: “Art. 

269. Haverá resolução de mérito: [...] IV – quando o juiz pronunciar a decadência ou a 

prescrição”.

Ampliando o âmbito do direito subjetivo de ação, o legislador brasileiro im-

plementou a Lei n.º 9.307/1996, possibilitando a resolução de controvérsias sobre direitos 

disponíveis, entre partes capazes, por meio do instituto da arbitragem. 

Isto é, na existência de um contrato cuja solução de controvérsias remeta à via 

arbitral, existindo qualquer tipo de litígio durante a execução daquele contrato, e não ha-

vendo acordo prévio entre as partes, uma delas deveria submeter seu pleito a um árbitro, ou 

árbitros, para julgar a lide e prestar a tutela jurisdicional.

No entanto, diferentemente do CPC, que determina o efeito processual direto 

da ocorrência da prescrição (extinção da ação), a Lei n.º 9.307/1996, que não deixa de ser 
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uma lei processual, restou omissa em relação às consequências geradas pela fulminação dos 

prazos extintivos das pretensões arbitrais.

É absolutamente lógico que, sendo a prescrição extintiva uma questão de direito 

material, um instituto que promove a extinção material de uma pretensão, as disposições 

inerentes ao referido instituto constam apenas do CCB, reservadas as consequências proces-

suais ao diploma próprio – o CPC. 

A ausência de regras sobre prescrição (ao menos em relação ao direito arbitral 

brasileiro), e ainda que apenas de efeito processual, faz com que surjam inúmeras dúvidas 

acerca dos efeitos da prescrição nas pretensões arbitrais: o mero pedido de instauração da 

arbitragem teria o condão de interromper o curso da prescrição? Poder-se-ia “transportar” 

regras do CPC à arbitragem, de modo a favorecer a interpretação das questões relativas à 

prescrição? Diante da notória autonomia das partes, um dos pilares da arbitragem, poderiam 

elas renunciar à prescrição ou mesmo modificar os prazos prescricionais? Poderia o árbitro 

decretar de ofício a prescrição? 

A resposta às questões acima postas seriam extremamente úteis para uma even-

tual tentativa de regulamentação das questões sobre prescrição visando a arbitragem interna, 

merecendo resposta positiva ou não. Por outro lado, quando a arbitragem ganha contorno 

internacional, às questões acima pontuadas, que restam ainda mais nebulosas, somam-se 

as seguintes: qual é a natureza jurídica e a qualificação da prescrição em matéria de direito 

internacional? Quando a arbitragem é, efetivamente, internacional, visto a partir do direito 

brasileiro?

De acordo com o entendimento de Soraya Amrani-Mekki,45 o tempo, como no-

ção relativa e subjetiva, merece tratamento adequado em âmbito procedimental, principal-

mente em razão da matéria em discussão, e as circunstâncias específicas do caso. Seria 

a hipótese de a arbitragem internacional, dadas as especificidades de seu litígios, ter uma 

regulamentação de prazos prescricionais própria?

45 “Le temps, étant une notion relative et subjective, l’appréciation du temps de la procédure depend de son 
adéquation à l’espèce traitée, aux circonstances particulières de l’affaire. C’est porquoi la necessité d’un 
temps adapté, d’un temps ‘sur mesure’ de la procédure, induit le passage d’en temps réglementé à un 
temps régulé de la procédure.” AMRANI-MEKKI, Soraya. Le temps et le procès civil. Tese, Paris I. Paris: 
Dalloz, 2002. p. 11.
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Diante dessas indagações, é bastante questionável se uma mudança na legislação 

brasileira, de modo a contemplar a regulamentação da prescrição em matéria arbitral, seria 

viável. 

Pensa-se, até mesmo, se, diante do quase que universal uso da arbitragem para 

dirimir conflitos comerciais internacionais, deveria adotar disposições legais específicas so-

bre arbitragem internacional e consequente regulamentação de prescrição ou mesmo a cria-

ção de convenções internacionais ou leis-modelo sobre a matéria em foco.

Para poder responder a esses questionamentos, a primeira subparte deste estudo 

dedicar-se-á a analisar o real escopo da prescrição extintiva tanto com base no direito bra-

sileiro como em países de sistemas idênticos ao direito brasileiro (tradição romano-germâ-

nica), e também em países que adotam o sistema da common law, e como ela se insere no 

contexto de uma arbitragem – interna e internacional. 

Portanto, tenta-se, em um primeiro momento, averiguar em que contexto a pres-

crição extintiva se insere no âmbito da arbitragem interna e da arbitragem internacional 

(Título I) para, em seguida, com base nas conclusões da parte anterior, determinar a natureza 

jurídica da prescrição, assim como a sua qualificação, tanto no direito interno quanto no di-

reito da arbitragem internacional (Título II).
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título I   
O ÂMBITO DE APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA 
EM SEDE ARBITRAL

A tentativa de regulamentar as questões sobre a prescrição visando o contexto 

dos litígios submetidos à arbitragem requer um estudo preliminar da natureza jurídica de 

ambos os institutos em foco: a arbitragem e a prescrição.

A arbitragem constitui um meio alternativo de resolução de controvérsias esco-

lhido expressamente pelas partes, em um contrato que contenha uma convenção de arbitra-

gem (cláusula compromissória) ou, na ausência de cláusula compromissória, por intermédio 

de um simples compromisso arbitral. 

Tanto a Lei brasileira de Arbitragem (Lei n.º 9.307/1996) como a grande maioria 

das legislações arbitrais em todo o mundo assimilam a arbitragem a um modo jurisdicional 

de resolução de controvérsias, isto é, quem decide – o árbitro – detém a jurisdictio, ou seja, 

é ele quem diz o direito, é ele quem presta a tutela jurisdicional.46

No entanto, diversas legislações, como a brasileira, possuem uma lacuna: as 

disposições acerca do decurso do tempo para que uma parte se valha de uma convenção 

de arbitragem e instaure o competente procedimento arbitral. Resumindo: qual o efeito da 

prescrição na arbitragem? 

A prescrição constitui um instituto histórico do direito, e, conforme Baudry-

-Lacantinerie e Tissier, em seu Tratado sobre a Prescrição, editado em Paris no ano de 1924, 

apresenta um grande número de dificuldades e de pontos obscuros jamais esclarecidos.47

46 Nesse sentido, v. Charles Jarrosson: “La fonction de l’arbitre et celle du juge sont identiques. Seule diffère 
son origine. Que la mission juridictionelle de l’arbitre tire son origine de la volonté immédiate des parties 
et de celle, plus lointaine, de la loi, n’y change rien: l’arbitre dit le droit, il a la jurisdictio”. JARROSSON, 
Charles. La notion d’arbitrage. Paris: Bibliothèque de droit privé, 1987. p. 101.

47 “L’histoire de la prescription présente encore aujourd’hui un grand nombre de difficultés; bien des points 
obscurs n’ont pas été éclaircis […].” BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La prescription. 
4. ed. Paris: Librarie du Recueil Sirey. 1924. p. 20.
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Portanto, diante da imensidão que envolve o tema da prescrição, para que se 

possa ter uma ideia de como esse instituto se inseriria no âmbito de uma arbitragem, será 

preciso, em um primeiro ponto, demonstrar o objeto e os aspectos da arbitragem (Capítulo 

1), para, em seguida, analisar o objeto e os aspectos da prescrição extintiva (Capítulo 2). 
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Capítulo 1   
OBJETO E ASPECTOS DA ARBITRAGEM INTERNA  
E INTERNACIONAL E SUA RELAÇÃO COM O FATOR TEMPO: 
PREMISSAS INICIAIS

Os efeitos do decurso do tempo, como sabido, operam-se de uma forma normal 

no âmbito judicial. A inércia do credor, que ao ter um direito seu violado deixa transcorrer 

in albis o curso do prazo para que intente a competente medida judicial, é questão bastante 

conhecida em nosso direito, assim como em qualquer legislação civil de um país. Em outras 

palavras, não exercida a pretensão a tempo, ou não proposta a reclamação judicial no prazo 

previsto em lei, se o devedor alegar que a pretensão está prescrita e esta é acolhida pelo 

juiz, operam-se os efeitos da prescrição extintiva. A pretensão resta extinta pelo decurso do 

tempo.

No entanto, uma dúvida persiste: em um contrato que contém uma convenção de 

arbitragem, e, diante do surgimento de um litígio, as partes estão proibidas de se valerem da 

ação judicial para a propositura da correspondente demanda porque as partes, ao elegerem 

a arbitragem como forma de resolução dos litígios decorrentes do contrato por elas firmado, 

decidiram previamente que tais litígios seriam julgados por árbitros escolhidos por elas. O 

acesso à jurisdição estatal está, a partir desse momento, automaticamente derrogado.

A arbitragem possui um sistema estrutural semelhante ao do processo civil, com 

a diferença de que quem julgará o litígio serão árbitros indicados pelas partes, imparciais 

e independentes, assim como o juiz estatal. Processo civil e arbitragem constituem, assim, 

“instrumentos heterônimos de solução de conflitos”, na visão de Donaldo Armelin.48

48 Nesse sentido, afirma Donaldo Armelin: “[...] apresenta, no seu conjunto, estrutura semelhante a do pro-
cesso civil, até porque ambos são instrumentos heterônimos de solução de conflitos, nos quais emerge a 
existência de terceiro desinteressado ao qual se atribui autoridade suficiente para o deslinde do litígio” 
(Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, p. 69, out.-dez. 2007). 
No mesmo sentido, v. Fábio de Possídio Egashira: “A jurisdição propriamente dita exige o respeito aos 
princípios que garantem o devido processo legal, tais como o contraditório, a igualdade das artes, a impar-
cialidade e o livre convencimento. Na arbitragem não é diferente. O respeito a tais princípios é a garantia 
de que as partes não serão submetidas a processo injusto na instância arbitral” (Arbitragem e prescrição. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 8, p. 37, jan.-mar. 2006).
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Para que se possa investigar como o instituto da prescrição poderia se inserir no 

âmbito de uma arbitragem, e considerando-se finalmente a existência de um “paralelismo”49 

dos efeitos da via judicial e da via arbitral, cabe aqui, antes de traçar detalhadamente os 

objetos e aspectos da prescrição extintiva, discorrer acerca da natureza do processo arbitral.

Para tanto, visando a atingir os objetivos pretendidos por este estudo, analisar-se-

-á, em um primeiro momento, o objeto e aspectos da arbitragem realizada no âmbito interno 

(1), para, logo em seguida, abordar o objeto e os principais aspectos da arbitragem interna-

cional (2), cujas especificidades revelam-se importantes para detectar respostas às dúvidas 

que poderiam surgir acerca da aplicabilidade e efeitos da prescrição extintiva. Finalmente, 

em um terceiro ponto, analisado o escopo da arbitragem tanto na órbita interna quanto inter-

nacional, tentar-se-á estabelecer uma conexão entre a arbitragem (interna e internacional) e 

o fator tempo, com as considerações, ainda que genéricas, da medida de influência do fator 

temporal na arbitragem (3).

1. Objeto e aspectos da arbitragem interna

Quando se está diante de um instituto que acarreta não só a proibição da interfe-

rência do juiz estatal, mas a decisão de direito por pessoas – nomeadas árbitros – de caráter 

irrecorrível, pensa-se tão somente que o direito propiciou aos seus operadores a criação de 

uma via processual que se alterna com a do processo civil tradicional. Não há antagonismo 

ou concorrência.50 São duas formas de prestação jurisdicional, distintas em suas regras, po-

rém idênticas em sua essência.

49 O paralelismo dos efeitos das vias judicial e arbitral é assim explicado por Donaldo Armelin: “[...] até 
porque a via arbitral serve, assim como o processo civil, de veículo legal e constitucional para o acesso à 
Justiça, observando os mesmos princípios garantidores do devido processo legal guardadas as peculiari-
dades desses dois institutos” (Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, 
n. 15, p. 79, out.-dez. 2007).

50 Segundo Clávio de Melo Valença Filho: “Se é verdade que a convenção de arbitragem tem o condão de 
subtrair lesão ou ameaça a direito à apreciação do juiz estatal – o que poderia causar ciúmes, se não andas-
se o Judiciário tão sobrecarregado – não é menos verdade que o sucesso do instituto arbitral nos diversos 
cantos do mundo se deve menos a uma rejeição do Estado, do que aos anseios por uma justiça administra-
da diferentemente, sintonizada às necessidades do comércio internacional”. VALENÇA FILHO, Clávio 
de Melo. Poder Judiciário e sentença arbitral. Curitiba: Juruá, 2003. p. 21.
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Diversas são as definições para arbitragem. Segundo a doutrina francesa, por 

exemplo, Charles Jarrosson conceitua a arbitragem da seguinte forma: “a arbitragem é a 

instituição através da qual um terceiro decide uma controvérsia que opõe duas ou diversas 

partes, exercendo a missão jurisdicional confiada pelas partes”.51

Por seu turno, na doutrina brasileira, Carlos Alberto Carmona afirma que a arbi-

tragem constitui um 

[...] meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção 
de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção 
privada, decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão 
destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial – é colocada à 
disposição de quem quer que seja, para solução de conflitos relativos a 
direitos patrimoniais acerca dos quais os litigantes possam dispor.52

A origem da arbitragem, como meio processual, está, portanto, em uma conven-

ção de arbitragem firmada pelas partes, que, como negócio jurídico de direito processual, 

terá o condão de afastar a resolução do mérito do litígio pela jurisdição estatal, pois o pro-

cesso arbitral estará sob a esfera de outra jurisdição – a jurisdição arbitral.

O estudo do objeto e dos aspectos da arbitragem interna, com visão a partir do 

direito brasileiro, comporta a análise da Lei n.º 9.307/1996 que definitivamente regula-

mentou, em detalhes, o procedimento arbitral no Brasil. E, tratando a prescrição extintiva 

de um instituto que acarreta consequências não só processuais, como materiais, convém 

analisar nos pontos seguintes os traços mais característicos do procedimento arbitral, que 

se destaca não apenas pelo seu caráter processual, mas também o material. Para tanto, 

propõe-se estudar, em um primeiro ponto, os efeitos produzidos pela convenção de arbi-

tragem (1.1) para, logo após, traçar os aspectos mais relevantes, em termos processuais, do 

procedimento arbitral em si (1.2) e, finalmente, os aspectos materiais proporcionados pela 

arbitragem no âmbito interno (1.3).

51 Tradução livre de “L’arbitrage est l’instituition par laquelle un tiers, règle le différend qui oppose deux ou 
plusieurs parties, exerçant la mission juridictionnelle que lui a été confiée par celles-ci”. JARROSSON, 
Charles. La notion d’arbitrage. Paris: Bibliothèque de droit privé, 1987. p. 372.

52 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. p. 31.
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1.1. A convenção de arbitragem e seus efeitos

O nascimento de um processo arbitral tem como uma única origem um contrato 

preliminar, ou negócio jurídico de direito processual,53 denominado convenção de arbitra-

gem.

A convenção de arbitragem – apresentada sob a fórmula de uma cláusula com-

promissória ou compromisso arbitral – constitui o ponto de partida para o acesso à jurisdição 

arbitral.

O mencionado “ponto de partida” justifica-se mesmo pela autonomia da qual é 

dotada a convenção de arbitragem em relação ao contrato principal. Essa autonomia ou inde-

pendência da convenção de arbitragem em relação ao contrato em que está inserida significa 

tão somente que os vícios ou a própria nulidade do contrato principal não terão o condão de 

afetar a validade da cláusula arbitral. Assim sendo, se um dos contratantes alega um vício 

do contrato, por ser a convenção arbitral autônoma, quaisquer discussões acerca do contrato 

somente poderão ser alegadas perante o juízo arbitral.54

 Trata-se, portanto, de um acordo de vontades mediante o qual as partes se vin-

culam à solução de litígios determinados ou determináveis, presentes ou futuros, por meio 

de juízo arbitral, sendo derrogado, em relação aos mencionados litígios, o acesso à jurisdição 

estatal.55

53 A expressão “negócio jurídico processual” é adotada por Carlos Alberto Carmona para definir o com-
promisso arbitral: “O compromisso é o negócio jurídico processual por meio do qual os interessados em 
resolver um litígio, que verse sobre direitos disponíveis, deferem a sua solução a terceiros, com caráter 
vinculativo, afastando a jurisdição estatal, organizando o modo através do qual deverá se processar o 
juízo arbitral” (Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
p. 189-190).

54 Além do que a autonomia da convenção arbitral fará com que se opere a regra processual da compétence-
compétence, dado que, como aduzem Fouchard, Gaillard e Goldman, “[...] sans doute, le principe 
d’autonomie est le premier maillon d’un raisonnement qui permettra à l’arbitre de statuer sur sa propre 
compétence. Grâce à lui, l’argument selon lequel le contrat de fond est entaché d’un vice quelconque 
perd toute incidence directe sur la convention d’arbitrage et donc sur la compétence de l’arbitre. Il permet 
ainsi de faire justice de la contestation de la compétence tirée de l’inefficacité du contrat faisant l’objet 
du différend. Dans cette situation, autonomie et ‘competence-compétence’ se recoupent et se confortent 
mutuellement”. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de 
l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 229.

55 Nesse sentido, v. GUERRERO, Luís Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: 
Atlas, 2009. p. 5.
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Isto porque, na existência de um contrato, que contenha a previsão de resolução 

de litígios por arbitragem, e existindo um litígio, a parte lesada deverá se valer da cláusula 

arbitral para reclamar seus direitos. 

Seja derrogando a competência do juiz estatal, ou mesmo derrogando a própria 

jurisdição estatal (efeito negativo) (1.1.1), para levar o direito reclamado a um tribunal arbi-

tral que julgará a lide (efeito positivo) (1.1.2), a convenção de arbitragem, por meio, desse 

duplo caráter,56 tem como consequência o nascimento de uma nova jurisdição: a jurisdição 

arbitral.

1.1.1. O efeito negativo da convenção de arbitragem

Segundo Fouchard, Gaillard e Goldman, para que seja assegurado o respeito ao 

cumprimento da convenção de arbitragem, é necessário que ao efeito positivo, que impõe às 

partes a atribuição aos árbitros de todos os litígios cobertos pela convenção de arbitragem 

(o que será visto no item seguinte), corresponda também um efeito negativo, o qual proíbe 

as jurisdições estatais de se manifestarem sobre qualquer litígio, objeto da convenção de 

arbitragem.57

O referido efeito negativo – proibição da manifestação do juiz estatal acerca do 

litígio que seja objeto de convenção de arbitragem – torna-se configurado no momento em 

que as partes, ao inserirem uma cláusula compromissória, declaram, mesmo tacitamente, 

56 Nesse sentido afirma Carlos Alberto Carmona: “Em síntese apertada, a convenção de arbitragem tem du-
plo caráter: como acordo de vontades, vincula as partes no que se refere a litígios atuais ou futuros, obri-
gando-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. Portanto, basta a convenção 
de arbitragem (cláusula ou compromisso) para afastar a competência do juiz togado, sendo irrelevante es-
tar ou não instaurado o juízo arbitral (art. 19)” (Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 79). Da mesma forma, Roque Caivano sustenta que a convenção de 
arbitragem possui um caráter duplo: “de convención civil, en su condición de acuerdo de voluntades; 
y de pacto procesal, en tanto su objeto es producir efectos netamente procesales como la derogación de 
la jurisdicción estatal y la sumisión a un tipo particula de resolución de disputas”. CAIVANO, Roque J. 
Arbitraje. Su eficácia como sistema alternatifo de reslución de conflictos. Buenos Aires: Ad Hoc, 1993. p. 
116.

57 FOUCHARD, Philippe; FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité 
de l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 416.
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a incompetência das jurisdições estatais, a fim de submeter a causa “a tribunal de natureza 

privada”.58

Outro entendimento se resumiria no fato de que, na existência de convenção de 

arbitragem, a questão não se resolveria em uma mera incompetência do juiz togado. O efeito 

negativo da convenção de arbitragem seria caracterizado pela ausência de jurisdição, eis 

que a subtração do poder jurisdicional do juiz estatal não seria caracterizada por uma mera 

incompetência, mas por uma verdadeira ausência de juízo.59

Apesar de não ter incorporado um dispositivo admitindo expressamente a derro-

gação da jurisdição estatal (o que seria correto, pois o problema é realmente de ausência de 

jurisdição, e não de uma mera incompetência), a lei processual brasileira acrescentou ao art. 

267 do CPC o inciso VII, pelo qual a convenção de arbitragem pode ser apontada, na prática 

do contencioso, como meio de exceção de incompetência do tribunal estatal.

Derrogando a jurisdição estatal,60 as partes estarão, consequentemente, livres 

para que o litígio seja tratado única e exclusivamente por especialistas, dotados de poderes 

jurisdicionais, isto é, de dizer o direito, apreciando, inclusive, questões que digam respeito, 

por exemplo, à prescrição extintiva.

58 STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 120.
59 Nesse sentido, explica Clávio de Melo Valença Filho: “[...] não poucos operadores insistem em localizar a 

questão no plano da competência, quando de fato, o problema é pré-processual, de jurisdição. Explica-se: 
consequência da subtração de poder jurisdicional ao juiz estatal não é a incompetência, mas a ausência 
de juízo. Fora dos limites da convenção de arbitragem, o juiz estatal é juiz; já dentro dos limites, não...” 
(Tutela judicial de urgência e a lide objeto de convenção de arbitragem. Revista Brasileira de Arbitragem, 
Porto Alegre: Thomson-IOB, ano II, n. 7, p. 10-11, jul.-set. 2005). No mesmo sentido decidiu o Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, no caso Renault vs. CAOA: “[...] em razão da força vinculante da cláu-
sula compromissória, permite-se a exclusão da competência judicial para a realização do procedimento 
arbitral. Note-se que, em rigor, não se deve falar em competência, pois que de competência não se trata. 
O que há é renúncia à via jurisdicional que, entretanto, não fica excluída a manifestar-se sobre a validade 
do ato”. Para um comentário detalhado desta decisão, v. LEE, João Bosco. Renault vs. CAOA. Revista 
Brasileira de Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 3, p. 134, jul.-set. 2004.

60 Vale lembrar aqui que, conforme lição de Réné David, a mencionada derrogação da jurisdição estatal nem 
sempre é definitiva, eis que a sua competência será restaurada quando houver a necessidade de execução 
da sentença arbitral, ou para “exercer um certo controle sobre esta decisão”. Recorda ainda Réné David 
que, em determinados ordenamentos jurídicos, pode existir, no entanto, “uma obrigação para os árbitros 
de se dirigir aos tribunais estatais, ou de suspender seu procedimento, esperando que os tribunais estatais 
tenham reconhecido sua opinião sobre questões variadas” (L’arbitrage dans le commerce international. 
Paris: Economica, 1982. p. 291, tradução livre).
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1.1.2. O efeito positivo da convenção de arbitragem

O efeito positivo da convenção de arbitragem, por sua vez, faz com que as partes 

sejam obrigadas a submeter aos árbitros por elas indicados todos os litígios decorrentes do 

contrato visados pela convenção arbitral, fundamentando, por conseguinte, a competência 

do tribunal arbitral, estabelecendo o princípio segundo o qual o árbitro deve decidir sobre a 

sua própria competência (princípio da compétence-compétence).61

A remissão aos árbitros de todos os litígios englobados pela convenção arbitral 

possui como única razão o princípio da força obrigatória dos contratos, dado o caráter vincu-

lante de uma cláusula compromissória ou de um compromisso arbitral. A partir do cumpri-

mento, pelas partes, das regras inerentes à resolução de controvérsias previstas no contrato 

pela convenção arbitral, fica configurado o efeito positivo dessa convenção, efeito que faz 

com que as partes fiquem obrigadas a permanecer na via arbitral eleita, e, ato contínuo, se 

estabeleça a competência do tribunal arbitral.62

O efeito positivo da convenção de arbitragem nada mais é, portanto, do que 

atribuir aos árbitros plena jurisdição para que a controvérsia tenha o seu normal deslinde.63

Assegurando-se o efeito positivo da convenção de arbitragem, com a decisão dos 

árbitros acerca de sua competência, fica confirmado, a título de efeito prático, o acesso das 

61 FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage 
commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 395. O princípio da compétence-compétence se situa, na 
arbitragem, como uma regra procedimental geral, segundo a qual incumbe ao árbitro estatuir sobre a sua 
própria competência. Conforme Antonias Dimolitsa, “si en vertu du principe de l’autonomie/séparabilité 
l’arbitre est compétent pour statuer sur toute contestation de l’existence ou validité du contrat principal, en 
vertu du principe de compétence-compétence l’arbitre a le pouvoir de statuer sur toute question touchant 
à sa compétence ou, en d’autres termes, à l’efficacité de la convention d’arbitrage en tant que telle”. 
DIMOLITSA, Antonias. Autonomie et Kompetenz-Kompetenz. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité 
français de l’arbitrage, n. 2, p. 320, 1998. 

62 Nesse sentido, Clávio de Melo Valença Filho aduz que, “enquanto o efeito negativo restringe a liberdade 
de comportamento do juiz estatal, os efeitos positivos procuram dirigir a conduta das partes contratantes, 
obrigando a permanência delas sobre a via arbitral eleita, garantindo, inclusive, a possibilidade de execu-
ção específica da convenção de arbitragem [...]” (Poder Judiciário e sentença arbitral. Curitiba: Juruá, 
2003. p. 76).

63 A atribuição aos árbitros de jurisdição, em razão do efeito positivo da convenção de arbitragem, já era jus-
tificada por Roque Caivano da seguinte forma: “[...] atribuir jurisdicción a los árbitros, quienes obtienen 
de ella las facultades necesarias para intervenir en el litigio; y es por ello que la clausula compromisoria 
determina la medida de las facultades de los arbitros” (Arbitraje. Su eficácia como sistema alternatifo de 
reslución de conflictos. Buenos Aires: Ad Hoc, 1993. p. 116).
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partes à jurisdição privada da arbitragem, e é a partir daí que os atos processuais da arbitra-

gem, pós-atribuição de competência,64 começarão a se desencadear.

1.2. A processualidade da arbitragem 

Não há dúvidas de que a arbitragem possui uma grande vantagem em relação 

ao processo civil tradicional por possuir regras próprias, visando à celeridade na condução 

do litígio pelos árbitros, mas principalmente porque quem dirá o direito são especialistas no 

direito material, que caracterizará o litígio, escolhidos pelas partes.

Carnelutti, ao ver a arbitragem como um dos equivalentes do processo civil con-

tencioso de cognição, escrevia: 

Todavia, a meu aviso, com a arbitragem já estamos no terreno do processo, 
onde não creio que – diferentemente da transação e do processo estrangeiro – 
seja no caso de compreendê-la entre os equivalentes processuais. A razão está 
em que, à diferença do processo estrangeiro, o processo arbitral é regulado 
pelo nosso ordenamento jurídico não apenas no sentido de controle dos 
requisitos da sentença arbitral e dos seus pressupostos, mas também e acima 
disto, pela ingerência do Estado no desenvolvimento do próprio processo.65

A processualidade da arbitragem advém, portanto, de duas características funda-

mentais: primeiramente, de sua jurisdicionalidade (1.2.1) e, em segundo lugar, a aplicabili-

dade, a todo procedimento arbitral, dos princípios fundamentais do processo (1.2.2).

1.2.1. A existência de uma efetiva jurisdição arbitral

Ao equiparar a arbitragem a um meio processual, o primeiro elemento relevante 

a estudar é a jurisdicionalidade da arbitragem. Não se pretende aqui discutir à exaustão o 

64 Diga-se “pós-atribuição de competência”, pois o primeiro ato processual em uma arbitragem é o ato de 
instaurar o pedido de arbitragem, isto é, a primeira manifestação da parte que se sentiu lesada em querer 
reaver o seu direito por meio do processo arbitral.

65 CARNELUTTI, Francesco. Sistema di diritto processuale civile. Pádua: Cedam, 1936. v. 1, p. 179, citado 
por: CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. 
p. 19.
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caráter jurisdicional da arbitragem, eis que se trata de uma questão vencida na doutrina e na 

jurisprudência.66 O que importa aqui é tecer breves considerações acerca da jurisdicionali-

dade da arbitragem, pois, se trata de elemento jurídico conectado com o objeto desta tese.

 A jurisdição, segundo o conceito clássico empregado por Cintra, Grinover e 

Dinamarco, residiria na função, na atividade e no poder do Estado de aplicar as normas do 

ordenamento jurídico ao caso concreto, seja por meio da autoridade na expressão do precei-

to, seja realizando efetivamente o que o preceito estabelece.67 O exercício da jurisdição é, 

assim, previsto nos arts. 1.º e 2.º do CPC.

Entretanto, ao longo do tempo, o vínculo da jurisdição com o Estado atenuou-

-se. O crescente uso dos métodos alternativos de resolução de controvérsias, assim como a 

evolução do estudo da arbitragem, fez com que a própria autoridade pública editasse leis re-

gulamentando a utilização da arbitragem, em uma nítida concepção de evolução do conceito 

de jurisdição, desprendendo-a do Estado, isto é, desassociando a jurisdição de um conceito 

eminentemente estatal.68

A arbitragem é assim uma das formas de desvincular a jurisdição do monopólio 

estatal. À diferença da jurisdição estatal, o árbitro, juiz de fato e de direito, recebe, por meio 

de uma convenção de arbitragem poderes expressos delegados pelas partes no sentido de 

decidir o litígio oposto entre elas. Recebe o árbitro, segundo as palavras de Carlos Alberto 

Carmona, um “poder de decidir, impondo em caráter obrigatório e vinculativo a solução a 

66 Vide, nesse sentido, no direito francês, a obra de Charles Jarrosson, La notion d’arbitrage. Paris: LGDJ, 
1987, e de Bruno Oppetit, Théorie de l’arbitrage. Paris: PUF, 1998. No direito brasileiro, sobre essa 
questão, afirma Carlos Alberto Carmona: “Não há tratado, manual, tese ou monografia [...] que não tenha 
desafiado o assunto, explorando o filão que já se esgotara nas duas últimas décadas do século XX. O fato 
que ninguém nega é que a arbitragem, embora tenha origem contratual, desenvolve-se com a garantia do 
devido processo e termina com ato que tende a assumir a mesma função da sentença judicial...” (Arbitra-
gem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 27).

67 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Te-
oria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 113.

68 Nesse sentido, oportuno o comentário de Leonardo Greco acerca da evolução do conceito de jurisdição: 
“Contudo, temos que reconhecer que, para que a jurisdição se desprenda desse vínculo quase umbilical 
com o Estado, será preciso que esses órgãos ou esses mecanismos de solução de conflitos e de tutela de 
interesses particulares recebam poderes que, ainda em muitos países, são exclusivos da autoridade públi-
ca [...] Daí dizer-se que o conceito de jurisdição é um conceito em evolução, na medida em que alguns 
sistemas jurídicos conseguiram desprendê-lo do Estado, pelo menos em parte, e outros ainda o associam 
a uma função essencialmente estatal”. GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil: introdução ao 
direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. 1, p. 66. 
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um determinado e específico conflito de interesses, aplicando a norma ao caso concreto”.69 O 

processo de existência da jurisdição arbitral tem o seu ponto de partida, portanto, no momen-

to em que uma parte lesada em um contrato se utilize da convenção de arbitragem prevista 

naquele instrumento para que dê início ao processo arbitral. E fica consolidado no momento 

em que os árbitros assumem formalmente a sua função jurisdicional com a instituição do 

procedimento arbitral (art. 19 da Lei n.º 9.307/1996).

Apesar da natureza contratual da arbitragem, o seu fim é proclamar a justiça. O 

que importa dizer é que o árbitro, eleito de comum acordo pelas partes, entregará a presta-

ção jurisdicional perseguida. Conquanto seja uma justiça privada, a arbitragem constitui um 

mecanismo que proclama o direito, que faz justiça.70

Assim sendo, o ideal de justiça perseguido pela jurisdição estatal e jurisdição ar-

bitral é o mesmo. Lembra, nesse sentido, Bruno Oppetit, ao demonstrar que não se pretende 

com a arbitragem cercear o direito de reclamação perante a jurisdição estatal, pois ambas as 

vias jurisdicionais, ainda que se operacionalizem por vias distintas, porém complementares, 

buscam o mesmo ideal de justiça.71 

 A crítica, portanto, à função unicamente estatal da jurisdição se resume não só 

ao fato de que apenas a administração de ambas as jurisdições é diferente, mas também que 

a resolução de litígios pela via arbitral é autorizada por lei, é ato emanado do Estado. Ainda 

que existente por única e exclusiva vontade das partes, a resolução de litígios pela via arbi-

tral constitui ato de origem estatal, manifestado por lei específica.72 

69 CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 
35. 

70 Como afirmou Bruno Oppetit, ispis litteris: “L’arbitrage n’est plus réductible à un pur phénomène 
contractuel, ainsi que le proclaimaient les philippiques enflammées de Merlin: sa nature juridictionelle 
n’est plus contestée, même si son origine reste contractuelle; l’arbitrage est une justice privée, certes, 
mais une justice: elle procède de la volonté des parties de confier à un tiers le pouvoir de juger; l’arbitre 
est investi de la jurisdictio dans toute sa plenitude, avec la souplesse qu’autorise le cadre dans lequel elle 
s’exerce” (Justice étatique et justice arbitrale. Études offertes à Pierre Bellet. Paris: Litec, 1991. p. 420).

71 Segundo os dizeres originais de Bruno Oppetit: “Mais on pourrait peut-être reprocher à cette perception de 
l’arbitrage de mettre trop l’accent sur as portée négative, et, à l’oppósé, Henri Motulsky a toujours soutenu 
avec vigueur l’idée de que l’arbitrage procède moins d’un refus de l’État, de ses lois et de ses juridictions, 
que d’un désir d’une justice administrée differément: justice étatique et arbitrage poursuivraient, par de 
voies disctintes mais complémentaires, le même ideal de justice” (Théorie de l’arbitrage. Paris: PUF, 
1998. p. 23).

72 Eduardo Damião Gonçalves explicita com clareza essa questão: “Nota-se que a arbitragem preenche todos 
os elementos que caracterizam a jurisdição. Nesse caso, a função dos agentes adequados – os árbitros – é 
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Postos os principais aspectos que caracterizam a jurisdicionalidade da arbitra-

gem, cabe, no ponto seguinte, demonstrar a aplicabilidade dos princípios fundamentais do 

processo civil no processo arbitral.

1.2.2. A aplicabilidade dos princípios fundamentais do processo na arbitra-

gem

A pretensão arbitral é instrumentalizada por meio de um procedimento em que 

os princípios fundamentais do processo civil estão nele inseridos, notadamente o contradi-

tório e a ampla defesa,73 cujo respeito é imperioso na arbitragem, sob pena de anulação da 

sentença,74 maculando o próprio procedimento arbitral. Para Catherine Kessedjian, o princí-

pio do contraditório constitui o âmago do processo, sendo por esse princípio que se verifica 

se o juiz ou o árbitro atingiu a sua missão.75

No direito arbitral interno francês, em que os princípios fundamentais do proces-

so são chamados de principes directeurs, o art. 1.460 do NCPC (Nouveau Code de Procédu-

re Civile) determina, em sua segunda parte, que os princípios fundamentais do processo são 

exercida não diretamente pelo Estado, mas por vontade das partes. Mas a arbitragem também tem em si 
um fundamento legal, na medida em que a possibilidade de as partes submeterem-se à arbitragem deriva 
de uma decisão do Estado manifestada por um texto legislativo que autoriza as partes a recorrerem à ar-
bitragem para a solução da lide embora não seja apropriado dizer que se trata de uma delegação estatal” 
(Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, p. 24. No prelo.

73 A Lei n.º 9.307/1996 adota o respeito a esses princípios no art, 21, § 2.º: “Serão, sempre, respeitados no 
procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro 
e de seu livre convencimento”.

74 Nesse sentido, afirma Catherine Kessedjian: “[...] le principe de la contradiction est, semble-t-il, un principe 
universellement reconnu comme devant être respecté dans les procédures judiciaires ou arbitrales. Tous 
les systèmes juridiques et les grandes conventions internationales en matière judiciaire ou d’arbitrage font 
du respect de ce principe l’un des élements fondamentaux du contrôle de la validité des judgements et 
des sentences” (Principe de la contradiction et arbitrage. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de 
l’arbitrage, n. 3, p. 382, 1995).

75 Nos dizeres originais da Professora Catherine Kessedijan: “[...] nous allons tester le déroulement de la 
prócédure devant le juge ou, pour ce qui a trait à la présente étude, devant l’arbitre, test qui nous permettra 
de vérifier si le juge ou l’arbitre a réussi sa mission. Comme l’écrit le Doyen Cornu: ‘La contradiction 
envelope le litige sous toutes ses faces. Non: elle l’innerve en toutes ses actions de procédure, de fait et de 
droit. Elle est le process même’” (Ibidem, p. 382, 1995).
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sempre aplicáveis à instância arbitral. A aplicabilidade desses princípios, segundo Georges 

Bolard, se dá em razão da própria função jurisdicional da arbitragem.76

Bruno Oppetit, ao ponderar sobre as diferenças da justiça estatal e justiça arbi-

tral, lembrando que o ideal de justiça de ambas as jurisdições é o mesmo, com peculiares 

diferenças, ressalva que os princípios do contraditório, da igualdade das partes e da ampla 

defesa estão sempre presentes, em qualquer litígio, sob pena de não existir um processo 

justo, íntegro.77

A peculiaridade processual inerente a essa pretensão arbitral se resume no fato 

de que esta última estará sujeita a regras processuais absolutamente diversas daquelas pre-

vistas no CPC, até porque, como afirma Martim Della Valle, as regras impostas pela juris-

dição estatal “garantem a tutela dos direitos do jurisdicionado independentemente de sua 

posição (hipossuficiência ou não) e da natureza do direito (disponível ou indisponível). É o 

método genérico de solução de controvérsias”.78

O entendimento segundo o qual “reconhecer o caráter processual na arbitragem 

não significa obrigá-la a seguir o processo estatal”,79 que leva à não aplicação dos dispositi-

vos do processo civil estatal na arbitragem, é justificado pelo fato de o procedimento arbitral 

estar submetido a regras institucionalizadas, adaptadas à comodidade do caso concreto.80 

Utilizando as palavras de Georges Bolard, a arbitragem é “alérgica a regras detalhadas de 

76 BOLARD, Georges. Les principes directeurs du procès arbitral. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité 
français de l’arbitrage, n. 3, p. 511-540, 2004.

77 Nesse sentido, dizia Bruno Oppetit: “Il ne saurait en effet exister de procès équitable sans que soient 
scrupuleusement respectés le principe d’égalité entre les parties, le principe de la contradiction et celui, 
proche mais distinct, de la protection de la défense, ainsi que la nécessité d’un débat loyal, et ces exigences, 
quelles qu’en soient les modalités qui les traduisent, se manifestent à tous les stades de la procédure” 
(Justice étatique et justice arbitrale. Études offertes à Pierre Bellet. Paris: Litec, 1991. p. 422). Seguindo a 
mesma linha de entendimento de Bruno Oppetit, Martim Della Valle, ao detectar em diversas legislações 
arbitrais os elementos formadores do “devido processo legal”, generaliza a questão da seguinte forma: 
“Todavia, quaisquer que sejam os elementos do devido processo que se escolham, todas as legislações 
possuem um elemento central obrigatório que determina a existência de um processo ‘justo’, em que as 
partes tenham ampla possibilidade de participar em igualdade de oportunidades para convencer os árbitros 
de seus pleitos. A esse procedimento justo chamaremos de “devido processo”. DELLA VALLE, Martim. 
Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 175-176. No prelo.

78 DELLA VALLE, Martim. Considerações sobre os pressupostos processuais em arbitragens. Revista Bra-
sileira de Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 12, p. 12-13, out.-nov.-dez. 2006. 

79 Idem, ibidem, p. 13.
80 Nesse sentido, v. CARMONA, Carlos Alberto. Flexibilização do procedimento arbitral. Revista Brasileira 

de Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 24, p. 7-21, out.-nov.-dez. 2009.
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processo”,81 bastando tão somente que o processo transcorra de forma séria e que não viole 

o direito das partes. 

O caráter processual é um elemento inerente ao instituto da arbitragem, dado que 

esta visa a uma prestação. Ou seja, aquele que se sente lesado em um contrato, no qual resta 

inserida uma cláusula compromissória, possui um direito subjetivo a uma prestação. Possui 

uma pretensão arbitral.

É certo afirmar que, apesar de a adoção de um prisma processual não significar 

necessariamente que a arbitragem deva obrigatoriamente seguir as regras do CPC,82 a arbi-

tragem sempre estará sujeita aos efeitos do decurso do tempo, devendo ser aplicadas sobre as 

demandas arbitrais tardiamente instauradas as regras acerca da prescrição extintiva.

Posta a característica processual da arbitragem, e sabendo-se que o tempo, de-

pendendo da lei aplicável ao litígio, pode gerar efeito material, cabe, no ponto seguinte, 

detalhar as características materiais que revestem a arbitragem.

1.3. A materialidade da arbitragem

Como visto no item anterior, a arbitragem destaca-se por ser um instituto alterna-

tivo ao processo civil, para resolução de controvérsias. Apesar de as regras do procedimento 

81 Nesse sentido, afirma Georges Bolard, com fulcro no direito processual francês: “Or le propre de la prócédure 
arbitrale est de préferer, aux pratiques réglementées ou institutionnalisées, des pratiques informelles adaptées 
aux commodités de chaque espèce. Ainsi l’article 1460 NCPC dispense les arbitres ‘de suivre les règles 
établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé’, ou dans l’arbitrage international 
l’article 1494 donne à l’arbitre, si les parties n’en non pas autrement convenu, le pouvoir de régler la procédure 
au besoin ‘directement’. Autrement dit l’arbitrage est allergique à des règles de procédure detaillées. Il faut 
pourtant que la procédure arbitrale soit sérieuse et ne viole pas les doits des parties. En l’absence de règles 
ponctuelles les principes directeurs du procès ont ainsi, devant l’arbitre, une portée sans doute plus décisive 
encore que devant le juge étatique” (Les principes directeurs du procès arbitral. Revue de l’Arbitrage, Paris: 
Comité français de l’arbitrage, n. 3, p. 511-540, 2004).

82 Nesse sentido, v. Martim Della Valle, para quem “reconhecer o caráter processual na arbitragem não 
significa obrigá-la a seguir o processo civil estatal”. DELLA VALLE, Martim. Considerações sobre os 
pressupostos processuais em arbitragens. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 
12, p. 13, out.-nov.-dez. 2006. Igualmente, Carlos Alberto Carmona defende que, de modo a evitar a pro-
cessualização da arbitragem e sabendo-se que o árbitro, nas arbitragens internas, não está necessariamente 
vinculado aos dispositivos do Código de Processo Civil, pode ele “valer-se de mecanismos desconhecidos 
(porque o Código de Processo Civil não contempla), poucos conhecidos ou inecessíveis (porque a estru-
tura do Poder Judiciário tem conhecida deficiência econômica) ao juiz togado, de modo que o julgamento 
tenderá a ser de melhor qualidade” (O processo arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: 
RT, v. 1, n. 1, p. 28, jan.-abr. 2004).
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arbitral não estarem vinculadas ao CPC, os princípios processuais clássicos estão todos en-

globados na arbitragem, de modo a propiciar às partes, no mínimo, um processo justo.

Mas a vertente principal da arbitragem, que faz com que esta produza os efeitos 

desejados pelas partes que firmaram uma convenção arbitral, é dar uma solução material ao 

litígio, a entrega da prestação jurisdicional, do bem da vida.

É dessa forma que entre os aspectos materiais fundamentais para o bom e regu-

lar desenvolvimento do procedimento arbitral se encontram dois elementos: a autonomia 

das partes na escolha das regras da arbitragem (1.3.1), assim como o efeito condenatório da 

sentença arbitral (1.3.2).

1.3.1. A autonomia da vontade na escolha das regras da arbitragem

O primeiro aspecto material relevante da arbitragem, com o fim de refletir sobre 

os efeitos do decurso do tempo no procedimento arbitral, é a autonomia das partes na escolha 

das regras da arbitragem, conforme dispõe o art. 2.º, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 9.307/1996.

As disposições acima referidas consagram a prevalência da mais ampla autono-

mia das partes para escolherem as regras de direito que regerão a arbitragem, regras estas 

que não só darão liberdade aos árbitros na condução do procedimento arbitral, mas também 

guiarão o direito material a ser aplicado na solução da controvérsia.83

Em primeiro lugar, nota-se a autonomia das partes em adotarem a equidade na 

resolução de determinada controvérsia. Se autorizado a decidir ex aequo et bono, o árbitro 

está, na visão de Irineu Strenger, “liberado para julgar a disputa que lhe é submetida de acor-

do com os princípios da probidade e da justiça”.84

83 Nesse sentido, aduz Carlos Calberto Carmona: “Ponto fundamental da arbitragem é a liberdade dos con-
tratantes ao estabelecer o modo pelo qual o seu litígio será resolvido. Tal liberdade diz respeito ao proce-
dimento a ser adotado pelos árbitros e ao direito material a ser aplicado na solução do litígio, de sorte que 
o dispositivo legal comentado, ao referir-se no parágrafo primeiro a ‘regras de direito’, está-se reportando 
às regras de forma e de fundo [...]” (Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. p. 64).

84 STRENGER, Irineu. Comentários à Lei Brasileira de Arbitragem. São Paulo: LTr, 1998. p. 19.
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A decisão por equidade configura decisão terminativa de mérito, de caráter emi-

nentemente material, eis que se está resolvendo um litígio conforme o direito escolhido pelas 

partes. Martim Della Valle, ao comparar a decisão prolatada por equidade pelos tribunais 

estatais e arbitrais, afirma de forma correta que, ainda que decidindo por equidade, os árbi-

tros colocam um termo final da controvérsia apresentada pelas partes, resolvendo a “crise do 

direito material existente, ainda que não pela aplicação do direito”.85 

O único fator capaz de afastar a vontade das partes na obtenção de uma decisão 

por equidade é tão somente a incidência da ordem pública, que prevalecerá sobre a vontade 

das partes.86

Além da escolha da equidade para que esta guie os árbitros na decisão a ser pro-

ferida, com base no sentimento de justiça, em caso de arbitragem de direito, podem as partes 

escolher as regras de direito que regerão a controvérsia.

Quando se fala em “regras de direito”, na dicção do § 1.º do art. 2.º acima men-

cionado, no caso da arbitragem interna, está-se diante de regras impostas pelo direito nacio-

nal. Isto porque, pelo fato de haver necessariamente uma ordem jurídica de base, e em razão 

de, no Brasil, a sentença arbitral estar enquadrada como título executivo judicial (art. 475-N, 

incisos IV e VI, do CPC), prevalecerão as regras do direito interno para fins de regência do 

procedimento e mérito da arbitragem.87

É certo que as partes poderão estipular que usos e costumes do comércio (lex mer-

catoria) serão levados em conta na apreciação da matéria (até mesmo em razão do disposto no 

85 Nesse sentido, assevera o referido autor: “Portanto, os árbitros que decidem por equidade desenvolvem a 
mesma tarefa dos que decidem conforme o direito. Em ambos os casos, põem fim a uma controvérsia leva-
da ao seu conhecimento pelas partes. Dirimem o mérito do litígio, ou para utilizar a linguagem processual, 
põem fim à ‘crise do direito material’ existente, ainda que não pela aplicação do direito”. DELLA VALLE, 
Martim. Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 56. No prelo.

86 Martim Della Valle, apesar de não partilhar da opinião de Eric Loquin, sustenta o seguinte: “Eric Loquin 
afirma que, no caso de escolha da lei aplicável, o dever dos árbitros é o de respeitar a ordem pública 
interna do direito escolhido, ou seja, devem aplicar o direito imperativo” (Da decisão por equidade na 
arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, p. 184. No prelo).

87 Diferentemente ocorrerá na arbitragem internacional, em que, aí sim, as partes terão ampla autonomia 
para a escolha da lei aplicável ao litígio, a despeito da disposição do art. 9.º da Lei de Introdução ao Códi-
go Civil de 1942, segundo a qual, “Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que 
se constituirem”. Tal questão será analisada no tópico seguinte.
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§ 2.º do art. 2.º da Lei n.º 9.307/1996). Portanto, podem as partes estipular que, em um contrato 

bancário firmado no Brasil, os árbitros deverão considerar, em primeiro lugar, os usos e costu-

mes do mercado financeiro, os princípios gerais de direito e, finalmente, as normas do direito 

civil. No entanto, a autonomia da vontade para a escolha da lei aplicável à controvérsia limita-

-se ao direito nacional, eis que “à arbitragem interna se impõe o direito interno”.88 

Não se está querendo aqui afirmar que é impossível a eleição de uma lei estran-

geira em uma arbitragem interna ou que o art. 2.º da Lei n.º 9.307/1996 impossibilita as 

partes de escolher um direito estrangeiro para reger a controvérsia.89 O que é preciso deixar 

claro é que não há cabimento para tal ato, até mesmo para a preservação do processo arbitral 

que tramita sob a esfera interna. A arbitragem interna é, como sustenta Jean Baptiste-Racine, 

integrada à ordem jurídica de um determinado país, eis que não existem condições de visua-

lizar elementos de estraneidade.90 

A lógica de vincular a arbitragem interna à regência pelo direito interno, mesmo 

sabendo-se da autonomia posta na Lei n.º 9.307/1996, justifica-se por duas razões essenciais: 

em primeiro lugar, pela convergência dos pontos de conexão entre o contrato nacional e a lei 

nacional.91 Em segundo lugar, em razão da internacionalidade da relação jurídica. Isto é, a 

88 Nesse sentido, afirma João Bosco Lee: “O reconhecimento da autonomia da vontade é certamente uma 
revolução no direito internacional privado brasileiro e era mesmo imperativo para que a lei de arbitragem 
fosse eficaz, mas a sua extensão à arbitragem interna e é ‘excessiva e descabida’. À arbitragem interna 
se impõe o direito interno”. LEE, João Bosco. A Lei 9.307/96 e o direito aplicável ao mérito do litígio na 
arbitragem comercial internacional. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitra-
gem, São Paulo: RT, v. 11, p. 355, 2001. Em sentido contrário, Carmen Tiburcio entende que, ainda que 
se trate de uma arbitragem interna, é conferida às partes a possibilidade de eleger uma lei estrangeira para 
reger o mérito da controvérsia: “No caso do Brasil, uma arbitragem meramente interna, envolvendo partes 
brasileiras, aqui domiciliadas, e relativamente a contrato celebrado e com execução no país, ainda assim 
pode ser regulada por uma lei estrangeira, se essa for a vontade das partes. Isso é o que dispõe o artigo 2.º, 
§ 1.º, da Lei 9.307/96”. TIBURCIO, Carmen. A lei aplicável às arbitragens internacionais. In: MARTINS, 
Pedro A. Batista; GARCEZ, José Maria Rossani (Coord.). Reflexões sobre arbitragem. São Paulo: LTr, 
2002. p. 100.

89 O Professor Carlos Alberto Carmona, ao discorrer sobre o assunto, deixa evidente que a utilização de uma 
lei estrangeira em uma arbitragem interna, apesar de ser possível, não constitui prática comum. Assim, 
afirma o Professor do Largo de São Francisco: “Reportar-se a uma lei estrangeira também não é prática 
comum (eu mesmo nunca vi ou ouvi relato de que alguém tenha feito tal escolha), embora – como disse 
– a autonomia das partes permita até mesmo a escolha de um procedimento regulado por lei estrangeira 
para reger uma arbitragem (CARMONA, Carlos Alberto. Flexibilização do procedimento arbitral. Revista 
Brasileira de Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 24, p. 12, out.-nov.-dez. 2009).

90 Nesse sentido, v. RACINE, Jean-Baptiste. Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial 
international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 2, p. 352, 2005.

91 Nesse sentido, afirma Jean-Cristophe Pommier: “En présence d’un contrat interne, la seule loi compétente 
suscetible de le régir est celle cet ordre juridique interne vers lequel tous les points de rattachement 
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eleição de uma lei estrangeira em um contrato e, posteriormente, em uma arbitragem jamais 

teriam o condão de conferir caráter internacional a um contrato. O que ocorre, com efeito, é 

o inverso: o caráter internacional do contrato é que motiva a autonomia das partes na eleição 

de uma lei estrangeira para reger a relação jurídica. A eleição de uma lei estrangeira em uma 

relação contratual e em um procedimento arbitral está ligada, de forma intrínseca, portanto, 

à internacionalidade da relação jurídica.92 Vincular, pois, a resolução de uma controvérsia 

oriunda de um contrato nacional a uma lei estrangeira não seria não apenas descabido, como 

entende Paulo Borba Casella,93 ou causar estranheza, como considera o Ministro aposen-

tado do STF Francisco Cláudio de Almeida Santos,94 mas poderia caracterizar até mesmo 

uma espécie de “internacionalização fictícia” da relação jurídica, como compreende Fabiane  

Verçosa.95

Esse vínculo é importante inclusive para questões como a prescrição. Conforme 

se verá mais adiante, em que se tratará da lei aplicável à prescrição na arbitragem, se se levar 

convergent” (Principe d’autonomie et loi du contrat en droit international privé. Paris: Economica, 1992. 
p. 135).

92 Nesse sentido, v. OPPETIT, Bruno. Nota sobre a decisão proferida pela Corte de Apelação de Paris, 
30/11/1972. Journal du Droit International, p. 394, 1973. Em idêntico sentido, v. LEE, João Bosco. A 
especificidade da arbitragem comercial internacional. In: CASELLA Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: 
lei brasileira e praxe internacional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 1999. p. 186.

93 Nesse sentido, sustenta o eminente Professor do Largo de São Francisco: “[...] parece descabido instaurar 
diversidade relevante de regência legal e extensão operacional da expressão da autonomia da vontade das 
partes em contratos regidos pelo direito interno, conforme se opte pela eleição de foro judicial ou con-
venção de arbotragem [...]”. CASELLA, Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: entre a praxe internacional, 
integração no Mercosul e o direito brasileiro. Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional. 2. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: LTr, 1999. p. 500.

94 Assim afirma o ex. Ministro do Supremo Tribunal Federal: “[...] no âmbito interno, porém, soa-me es-
tranho, por exemplo, num contrato de cessão de crédito com cláusula de arbitragem, firmado no Brasil, 
entre empresas brasileiras, ainda que a legislação brasileira não discipline expressamente aquela questão, 
aplicar-se a lei portuguesa, por escolha das partes. Ou firmado um contrato de seguro de vida ou de aci-
dentes, com cláusula de arbitragem assinado no Brasil, entre partes nacionais, se estipule a aplicação da lei 
francesa ou do direito americano”. SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. Os princípios fundamentais 
da arbitragem. In: CASELLA Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 1999. p. 119-120.

95 Segundo a referida autora, “Cumpre fazer uma última advertência quanto à possibilidade de escolha pelas 
partes de uma lei estrangeira no caso de uma arbitragem puramente doméstica. A referida ‘internacio-
nalização fictícia’ da arbitragem em virtude da vontade das partes pode – repita-se, pode – configurar 
uma fraude à lei. Com efeito, ao elegerem um direito estrangeiro, as partes poderiam intencionalmente 
internacionalizar a arbitragem e descartar o direito interno, podendo caracterizar-se, assim, a fraude à lei”. 
VERÇOSA, Fabiane. Arbitragem interna v. Arbitragem internacional: Breves contornos da distinção e sua 
repercussão no ordenamento jurídico brasileiro face ao princípio da autonomia da vontade. O direito inter-
nacional contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. p. 440-441. No mesmo sentido, v. Jean-Cristophe Pommier: “En internationalisant un contrat inter-
ne, les parties peuvent soustraire leur contrat aux dispositions impératives de la loi interne normalement 
applicable (élément subjectif) par la seule intervention de la règle de conflit (élément objectif)” (Principe 
d’autonomie et loi du contrat en droit international privé. Paris: Economica, 1992. p. 140). 
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em conta que, no âmbito interno, a prescrição é considerada matéria de interesse social, de 

ordem pública do foro, não haveria qualquer compatibilidade na eleição de um direito es-

trangeiro para reger uma arbitragem interna.

Não apenas pela autorização do julgamento por equidade, e pela autonomia das 

partes na escolha das regras que regerão o litígio submetido à arbitragem (com as ressalvas 

acima apontadas), a materialidade da arbitragem também é justificada pelo caráter condena-

tório da sentença arbitral.

1.3.2. O efeito condenatório da sentença arbitral

Quando se está diante da violação a um direito subjetivo, o titular desse direito 

busca perante a justiça a prestação jurisdicional, cujo objetivo é a imposição ao inadimplen-

te do cumprimento da prestação devida. Nessa ótica, o meio utilizado como instrumento 

de reação contra a violação do direito subjetivo é o processo judicial. Portanto, sustenta  

Humberto Theodoro Junior que “a ação de que se vale o credor, na ótica processual moderna, 

é, pois, uma ação condenatória, que é justamente aquela que se presta a exigir do réu uma 

determinada prestação”.96

Situação similar à acima exposta ocorre em relação à arbitragem. Uma parte 

lesada em uma relação jurídica se vale da convenção arbitral posta no contrato para reagir 

contra o direito subjetivo violado. O meio processual utilizado para essa reação é o pedido 

de instauração de procedimento arbitral. O exercício da efetiva pretensão arbitral.

Com efeito, o grande objetivo da arbitragem é propiciar às partes signatárias 

da correspondente cláusula arbitral a obtenção de uma sentença, proferida por árbitros, es-

pecialistas escolhidos de comum acordo entre as partes, sentença esta que seja plenamente 

passível de ser cumprida pelas partes, sem demora e de forma espontânea.97 

96 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Distinção científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra 
de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, ano 94, v. 836, p. 52, 2005.

97 Regulamentos de Arbitragem importantes, como o da CCI, contêm disposições expressas nesse sentido. O 
art. 28.6 do referido regulamento dispõe o seguinte: “Todo Laudo obriga as partes. Ao submeter a contro-
vérsia à arbitragem segundo o presente Regulamento, as partes comprometem-se a cumprir o Laudo sem 
demora e renunciam a todos os recursos a que podem validamente renunciar”.
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Ainda que se admitissem pretensões declaratórias98 em sede de arbitragem, 

do que não se discorda, o instituto da arbitragem tem como objetivo final a prolação de 

uma sentença que, em sua grande maioria, possuirá caráter condenatório.99 O árbitro pos-

sui o poder de dizer o direito – a jurisdictio –, pondo fim à “crise do direito material”,100 

condenando o vencido a reaver o bem violado. A pretensão arbitral assimila-se assim a 

uma demanda, normalmente, de cunho condenatório. E tão somente condenatório, não 

executório, pois os atos de coerção são próprios da força pública, do imperium do juiz 

estatal.101

No direito arbitral brasileiro, o legislador deixou bem evidente a real inten-

ção da arbitragem (em especial, o seu caráter expressamente condenatório) ao redigir o 

art. 31 da Lei n.º 9.307/1996: “A sentença arbitral produz, entre as partes e seus suces-

sores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo 

condenatória, constitui título executivo”. Isto quer dizer que, proferida em território 

nacional, isto é, no Brasil, a sentença arbitral, se condenatória, tornar-se-á imediatamen-

te um título executivo judicial,102 cuja execução se fará mediante simples processo de 

cumprimento de sentença, a ser submetido ao Judiciário, local competente para aprecia-

ção da matéria.

98 Que não sofrem os efeitos da prescrição pela simples inexistência de lesão. Vide, nesse sentido, AMORIM 
FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações 
imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 20, 1960.

99 Carlos Alberto Carmona destaca o caráter condenatório da sentença arbitral da seguinte forma: “Pela 
própria natureza das causas que são habitualmente levadas à solução arbitral, as sentenças condenatórias 
formarão a grande maioria dos provimentos arbitrais” (Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 
9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 393).

100 Expressão utilizada por Martim Della Valle ao confirmar o caráter condenatório da sentença proferida com 
base na equidade: “Portanto, os árbitros que decidem por equidade desenvolvem a mesma tarefa dos que 
decidem conforme o direito. Em ambos os casos, põem fim a uma controvérsia levada ao seu conhecimen-
to pelas partes. Dirimem o mérito do litígio ou, para utilizar a linguagem processual, põem fim à ‘crise do 
direito material’ existente, ainda que não seja pela aplicação do direito. A arbitragem por equidade é uma 
arbitragem, cujo resultado se executa como sentença arbitral. Tanto quanto o árbitro de direito como o 
árbitro de equidade exercem uma função jurisdicional” (Da decisão por equidade na arbitragem comer-
cial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, p. 56. No prelo).

101 Nesse sentido, já dizia Charles Jarrosson: “La formule exécutoire ne peut être apposée sur les décisions de 
justice que par le juge étatique, à l’exclusion de l’arbitre, puisqu’elle ouvre la voie à un éventuel recours 
à la force publique. On ne comprendrait pas comment un arbitre qui tire son pouvoir juridictionnel de 
volontés privées, pourrait disposer ce cette force” (Réflexions sur l’imperium. Études offertes à Pierre 
Bellet. Paris: Litec, p. 268).

102 Art. 475-N do CPC: “São títulos executivos judiciais [...] IV – a sentença arbitral”.
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O efeito condenatório da sentença arbitral é, portanto, um importante elemento 

para demonstrar que as pretensões arbitrais, por adotarem cunho condenatório, estão sujeitas 

ao decurso do tempo, extinguindo-se pela prescrição extintiva.103

Como verificado, a arbitragem pode perfeitamente elencar-se como uma “nova” 

categoria de processo, existindo regras procedimentais e materiais próprias ao instituto arbi-

tral. No âmbito do direito interno, a arbitragem nada mais é do que um contencioso privado, 

colocado à disposição das partes por meio da formalização de um compromisso arbitral, ou, 

quando o litígio ainda não existir, mediante a inserção, no contrato principal, de uma cláusu-

la compromissória, que remeterá todas as eventuais controvérsias, que porventura surgirem, 

à cognição da jurisdição arbitral.

 O cenário da arbitragem resta um pouco mais peculiar quando se está em uma 

dimensão internacional. Os princípios são os mesmos, o cerne processual é idêntico ao da 

arbitragem interna (notadamente a jurisdicionalidade da arbitragem e a aplicabilidade dos 

princípios fundamentais do processo), mas os aspectos internacionais da arbitragem fazem 

com que se estudem separadamente o objeto e os aspectos marcantes da arbitragem inter-

nacional, eis que esta, diferentemente da arbitragem interna, constitui, segundo os dizeres 

de Fouchard, Gaillard e Goldman, o modo “normal” de resolução de litígios próprios do 

comércio internacional.104 É o que se propõe tópico seguinte.

2. Objeto e aspectos da arbitragem internacional

A prescrição extintiva, além de produzir seus efeitos na arbitragem interna, o faz 

da mesma forma, na arbitragem internacional. No entanto, a arbitragem dita “comercial inter-

nacional” é provida de certas peculiaridades que fazem com que a prescrição atue de modo 

diferente, ou até mesmo não atue, sendo necessário, assim, um estudo prévio acerca da interna-

103 Ver, nesse sentido, AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadên-
cia e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 19-20, 1960.

104 Nesse sentido, Fouchard, Gaillard e Goldman já diziam que “La distiction entre arbitrage interne et 
arbitrage international repose essentiellement sur l’idée que, dans le commerce international, l’arbitrage 
est devenu le mode normal de règlement des litiges” (Traité de l’arbitrage commercial international. 
Paris: Litec, 1996. p. 3).
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cionalidade da arbitragem. Para tanto, antes que se analisem propriamente os efeitos causados 

pela prescrição extintiva em um procedimento arbitral internacional (o que será visto somente 

na segunda parte desta tese), propõe-se, em primeiro lugar, estabelecer uma tentativa de defi-

nição da internacionalidade da arbitragem (2.1), e em seguida discorrer acerca dos princípios 

fundamentais que norteiam a arbitragem internacional (2.2). Por último, como se está diante 

de um estudo de direito internacional com visão a partir do Brasil, caberá examinar como a 

internacionalidade é vista por meio da perspectiva do direito brasileiro (2.3).

2.1. A internacionalidade da arbitragem

Como frisado por Adriana Braghetta, traçar com precisão o conceito de arbitra-

gem internacional é algo dificílimo, que mereceria uma verdadeira tese a respeito.105 

No entanto, ainda que em forma de tentativa, é de grande importância detectar 

quando uma arbitragem é internacional, sobretudo para efeito de estudo a respeito da pres-

crição e de seus efeitos no âmbito internacional. O direito comparado é uma eficaz “ferra-

menta” para a análise da efetiva internacionalidade da arbitragem.

Sendo assim, antes de verificar a posição adotada pelo direito brasileiro acerca 

da internacionalidade da arbitragem (2.1.2), será preciso utilizar a “ferramenta” do direito 

comparado a fim de averiguar a posição de diversas legislações acerca dessa matéria (2.1.1).

2.1.1. Visão do direito comparado

Um estudo comparativo, ainda que breve, de diversas legislações é capaz de 

demonstrar o verdadeiro sentido da internacionalidade da arbitragem. Em outras palavras, 

105 O exemplo trazido por Adriana Braghetta resume bem a dificuldade de definir a internacionalidade da 
arbitragem: “Contudo, há casos em que, malgrado as partes terem domicílio em países diferentes, toda a 
execução do contrato se dá em um determinado país. Um exemplo claro é o caso de um estrangeiro que 
vem passar férias no Brasil e celebra um contrato para aquisição de um quadro com cláusula arbitral. Tra-
tar-se-á, in casu, de contrato nacional inteiramente executado em uma única jurisdição, razão pela qual o 
critério de internacionalidade baseado no domicílio das partes pode não deve ser analisado isodadamente. 
O tema, por si só, justificaria uma tese em separado” (A importância da sede da arbitragem: visão a partir 
do Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 342-3430.



51

o direito comparado é o instrumento mais adequado para detectar a verdadeira essência da 

internacionalidade da arbitragem.

Com efeito, não são poucas as legislações sobre arbitragem que adotam diferen-

tes posições no que tange ao conceito da internacionalidade da arbitragem.

 Um desses critérios é o geográfico, isto é, a arbitragem é internacional quan-

do possui contatos objetivos com mais de um ordenamento jurídico.106 Trata-se de critério 

seguido, por exemplo, no direito suíço, que determina que há arbitragem internacional se 

o tribunal arbitral tiver a sua sede na Suíça e se pelo menos uma das partes não tiver o seu 

domicílio ou residência habitual na Suíça. Portanto, dispõe o art. o art. 176 da LDIP suíça:107 

As disposições do presente capítulo se aplicam a toda arbitragem se a 
sede do tribunal arbitral se encontra na Suíça e ao menos uma das partes 
não possuía, no momento da conclusão da convenção de arbitragem, seu 
domicílio ou sua residência habitual na Suíça.108

Seguindo o critério geográfico, dispõe o art. 1.º, item 3, da Lei Modelo da Unci-

tral sobre arbitragem comercial internacional do ano de 1985 (com as emendas adotadas no 

ano de 2006):109

(3) A arbitragem é internacional se:

(a) as partes signatárias de uma convenção de arbitragem possuem no 
momento da conclusão da referida convenção suas sedes negociais em 
diferentes países; ou

106 Nesse sentido, Henri Batiffol ensina que o contrato é internacional “quando, pelos atos concernentes à 
sua conclusão ou sua execução, ou à situação das partes quanto à sua nacionalidade ou seu domicílio, ou 
à localização de seu objeto, ele tem liames com mais de um sistema jurídico” (Contrats et conventions. 
Répertoire Dalloz de droit international privé, n. 9, p. 379, tradução livre). 

107 Loi Fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP).
108 Tradução livre de: “Les dispositions du présent chapitre s’apliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal 

arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la 
convention d’arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle em Suisse”.

109 Tradução livre de: “(3) An arbitration is international if: (a) the parties to an arbitration agreement have 
at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different states; or (b) one of 
the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business: (i) 
the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement; (ii) any place where 
a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with 
which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or (c) the parties have expressly agreed 
that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country”. O texto integral 
da Lei Modelo da Uncitral sobre Arbitragem Comercial Internacional está disponível em: <http://www.
uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf>. Acesso em: 22 out. 2010. 
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(b) um dos seguintes lugares fica situado fora do país em que as partes 
possuem suas sedes negociais:

(i) A sede da arbitragem, se ela é estipulada na convenção de arbitragem ou 
determinada em virtude desta convenção;

(ii) Todo lugar onde deve ser executada uma parte das obrigações advindas 
da relação comercial mantida entre as partes ou o lugar segundo o qual o 
objeto do litígio possui o vínculo mais estreito.

(c) As partes convencionam expressamente que o objeto da convenção de 
arbitragem possui vínculo com mais de um país.

Além do critério geográfico para definição de arbitragem internacional, existe 

o chamado critério econômico, também denominado de “objetivo”, adotado, por exemplo, 

pelo direito francês que, ao editar a sua nova legislação sobre arbitragem, fez constar no art. 

1492 do NCPC a determinação segundo a qual é internacional a arbitragem quando esta co-

loca em jogo os interesses do comércio internacional.110

Philippe Fouchard, grande defensor do critério econômico para a caracterização 

da internacionalidade da arbitragem, explica que a arbitragem é feita para o litígio, e não o 

litígio que é feito para a arbitragem,111 de modo que a internacionalidade da arbitragem deve 

ser definida pela substância da relação jurídica. Dessa forma, a internacionalidade da arbi-

tragem é conceituada por Fouchard como “aquela que tem por objeto um litígio referente ao 

movimento de bens, de serviços e de moedas através das fronteiras”.112

110 Art. 1.492 do NCPC francês: “Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 
international”.

111 Com essas palavras dizia Fouchard: “Pour l’arbitrage également, c’est le caractère international du rapport 
juridique de fond qui explique le mieux la spécificité des règles de l’arbitrage commercial internacional; 
on l’a écrit: ‘l’arbitrage est fait pour le litige, et non le litige pour l’arbitrage’”. FOUCHARD, Philippe. 
Quand un arbitrage est-il international?. Philippe Fouchard: Écrits – Droit de l’arbitrage e droit du 
commerce international. Paris: Comitê français de l’arbitrage, 2007. p. 261.

112 Fouchard, in verbis: “Ainsi, ce critère de l’internationalité s’attache, non plus à l’arbitrage em lui-même, 
à sa procédure, à la manière dont le litige est réglé, mais à la substance de celui-ci, à son caractère 
économiquement international. Rappelant la définition que donnait l’arbitrage international, celle que l’on 
peut donner de l’arbitrage international serait donc la suivante: est international l’arbitrage ayant pour objet 
un litige portant sur des mouvements de biens, de services ou de monnaies à travers les frontières” (Quand 
un arbitrage est-il international?. Philippe Fouchard: Écrits – Droit de l’arbitrage e droit du commerce 
international. Paris: Comitê français de l’arbitrage, 2007. p. 260). Da mesma forma, a mais recente 
jurisprudência francesa admite: “Est international, l’arbitrage mettant en cause des intérêts du commerce 
international, le caractère interne ou international de l’arbitrage ne dépend pas du droit applicable, au fond 
ou quant à la procédure, ni de la volonté des parties, mais de la nature de la opération économique qui est à 
l’origine du litige ; il suffit, pour que l’arbitrage soit international, que l’opération économique considérée 
implique un mouvement de biens, de servies ou un paiement à travers les frontières”. Corte de Apelações 
de Paris, 1.ª Câmara Civil, Ministère tunisien de l’Equipement c/société Bec Frères, j. 24.02.1994, Revue 
de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 2, 1995, nota de Yves Gaudemet.
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De igual forma, Eduardo Damião Gonçalves defende o critério econômico no 

sentido de adequação ao negócio, isto é, para o referido autor, a internacionalidade da arbi-

tragem se caracteriza como um terreno neutro para partes de diferentes culturas jurídicas e 

tal neutralidade faz com que a arbitragem internacional seja o método mais adequado para 

resolver litígios que envolvem operações comerciais internacionais.113

Por que não reunir ambos os critérios para fins de construção legislativa, enfati-

zando o que realmente é arbitragem internacional? Por que não “pegar emprestado” regras 

de diferentes legislações em vez de inventar uma?114 

Foi nesse sentido que, incorporando os critérios geográficos e econômicos, a 

nova lei espanhola de arbitragem, editada no ano de 2003, em uma clara noção e aplicação 

de puro direito comparado – pois investigou115 em outras legislações tais critérios –, adotou, 

em seu art. 3.º, a seguinte disposição:116

Artículo 3. Arbitraje internacional.

1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes 
tengan sus domicilios en Estados diferentes.

b) Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con 
arreglo a éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones de la relación jurídica de la que dimane la controversia o el 
lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del 
Estado en que las partes tengan sus domicilios.

c) Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a 
intereses del comercio internacional.

113 GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutoramento) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 35. No prelo.

114 Nesse sentido, ao explicar a prática do “empréstimo” de regras jurídicas, em vez de inventar uma regra 
própria, diz Edward Wise o seguinte: “The history of law is characterized by prodigious amount of 
borrowing. Lawmakers are apt to use foreign models, with minor modifications, rather than invent entirely 
new rules”. WISE, Edward M. The Transplant of Legal Patterns. The American Journal of Comparative 
Law, v. 38, p. 5, 1990.

115 O verbo “investigar” é da própria natureza do direito comparado, como asseveram Mary Ann Glendon, 
Michael Wallace Gordon e Cristopher Osakwe: “But, if the nature of Comparative Law is obvious, it can 
only be the investigation of legal rules and procedures, not of one system in isolation but in hardness with 
the examination of the equivalent rules and procedures in at least one other system” (Comparative Legal 
Traditions. Saint Paul: West Publishing, 1985. p. 2).

116 O texto integral da nova lei espanhola de arbtragem (Lei 60, de 23.12.2003) está disponível em: <http://
civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Larbr-03.htm>. Acesso em: 23 out. 2010.
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2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si alguna de las 
partes tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más 
estrecha con el convenio arbitral; y si una parte no tiene ningún domicilio, 
se estará a su residencia habitual.

A junção dos fatores geográficos e econômicos117 realizada pela moderna lei es-

panhola de arbitragem faz com que essa legislação seja a que, na atualidade, melhor atenda 

aos interesses dos operadores da arbitragem internacional, não pairando dúvidas quanto à 

internacionalidade da arbitragem, tornando mais fácil a tomada de decisões pelos tribunais, 

em razão do próprio quesito “internacionalidade”.118

Finalmente, um dos critérios utilizados para a caracterização da internacionali-

dade da arbitragem é o que diz respeito à internacionalidade da relação jurídica. Esse critério 

é fundado em pura lição de direito internacional privado: sendo internacional o contrato que 

contenha a convenção de arbitragem, necessariamente o procedimento arbitral será interna-

cional. A fórmula, segundo Antoine Kassis, é simples, eis que, considerando-se o contrato 

como internacional no sentido da utilização da regra do conflito de leis, bastaria somente 

saber se a internacionalidade do contrato esbarraria ou não em determinadas regras impera-

tivas de um direito nacional.119

O método do conflito de leis seria, portanto, suficiente para caracterizar a inte-

rnacionalidade da arbitragem. Sendo o contrato internacional, mesmo sem recorrer à regra 

117 Segundo Fernando Mantilla-Serrano, os critérios para definir a internacionalidade da arbitragem na nova 
lei espanhola “são os mesmos recomendados pela Lei Modelo Uncitral. Adiciona-se ainda um critério de 
inspiração francesa, segundo a qual é internacional a arbitragem quando a relação jurídica básica – e não 
a controvérsia ela mesma – ‘afeta os interesses do comércio internacional’ – cf. art. 3.1c” (A nova Lei de 
Arbitragem na Espanha. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 2, p. 113, abr.-
-jun. 2004).

118 Irineu Strenger, ao analisar o conceito de arbitragem comercial internacional, teceu pertinentes comentá-
rios acerca da junção dos critérios geográfico e econômico para caracterizar a internacionalidade da arbi-
tragem: “Uma arbitragem será considerada internacional... onde as partes, em acordo arbitral, estipularam 
que certa lei se aplica em lugar da lei nacional sobre arbitragem doméstica, estabelecido que sua relação 
envolve interesses do comércio internacional. A relação é tida como envolvente de interesses do comércio 
internacional se não todos os lugares seguintes estão situados no mesmo Estado: o lugar onde a oferta do 
contrato, contendo cláusula arbitral ou acordo separado de arbitragem foi feito; o lugar onde a correspon-
dente aceitação foi consumada; o lugar da performance de qualquer obrigação contratual; o lugar onde 
cada parte está registrada ou incorporada, ou onde o seu gerenciamento e controle é exercido; o lugar da 
arbitragem mo acordo arbitral” (Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 50).

119 Originalmente, assim se manifesta Kassis: “Le contrat étant consideré comme international dans le sens 
de la mise en oeuvre des conflits de lois et de la loi d’autonomie, il s’agissait de savoir s’il échappait ou 
non à certaines règles impératives nationales” (La réforme du droit de l’arbitrage international: Réfle-
xions sur le texte proposé par le Comité français de l’arbitrage. Paris: L’Harmattan, 2008. p. 67).
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da internacionalidade econômica da operação posta no contrato, automaticamente a arbitra-

gem também o seria.120

2.1.2. A visão do direito brasileiro

O legislador brasileiro, ao editar a Lei n.º 9.307/1996, não se preocupou em de-

finir uma arbitragem internacional, em termos procedimentais. Preocupou-se apenas com a 

“internacionalidade” da sentença arbitral, posta na fórmula do art. 34 do referido diploma: 

“Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território na-

cional”.

O sistema monista de arbitragem adotado pelo Brasil, sem dar ênfase à inter-

nacionalidade da arbitragem, mesmo permanecendo monista, ganhou um novo “impulso” 

em razão da ratificação da Convenção de Nova York sobre o reconhecimento e execução 

de sentenças arbitrais estrangeiras, firmada em Nova York, Estados Unidos, em 10.06.1958 

(“Convenção de NY de 1958”).121

É certo que a ratificação pelo Brasil da Convenção de NY de 1958 trouxe segu-

rança jurídica à arbitragem internacional, no sentido de viabilizar o reconhecimento e a exe-

cução de sentenças arbitrais estrangeiras,122 porém não resolveu conceitualmente a posição 

brasileira quanto à internacionalidade da arbitragem.

120 Dessa forma, afirma Kassis: “[...] cette internationalité juridique du contrat étant suffisante pour que 
l’arbitrage soit international, sans besoin de recourir à l’internationalité économique de l’opération” (La 
réforme du droit de l’arbitrage international: Réflexions sur le texte proposé par le Comité français de 
l’arbitrage. Paris: L’Harmattan, 2008. p. 82).

121 A Convenção de NY de 1958 constitui o mais importante diploma internacional multilateral sobre arbi-
tragem, pois ela visa justamente dar efetividade ao fim máximo da arbitragem que é propiciar às partes 
uma sentença de eficaz e rápida lavratura e plenamente executável. De acordo com o entendimento de 
Renato Stetner e Eleonora Pitombo, trata-se da principal “mola propulsora do desenvolvimento da arbi-
tragem internacional, ao garantir aos diversos signatários a efetividade das decisões arbitrais, por meio 
de procedimentos conhecidos e simplificados de reconhecimento e execução”. STETNER, Renato Pe-
reira; PITOMBO, Eleonora Coelho. A Convenção de Nova York: ratificação pelo Brasil. In: VERÇOSA,  
Haroldo Malheiros Duclerc (Org.). Aspectos da arbitragem institucional: 12 anos da Lei 9.307/96. São 
Paulo: Malheiros, 2008. p. 54.

122 Carlos Alberto Carmona entende que a ratificação da Convenção de Nova York pelo Brasil “coloca o 
país na rota da modernidade, eis que torna-se altamente atraente a arbitragem internacional, pois o laudo 
estrangeiro, sendo atacável apenas nas hipóteses arroladas pela Lei, transmite cada vez mais segurança 
à solução arbitral de litígios comerciais internacionais” (Arbitragem e processo: um comentário à Lei 
9.307/96. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2004. p. 368).
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A doutrina brasileira, por sua vez, manifestava-se com diferentes opiniões acerca 

da internacionalidade da arbitragem.

Carlos Alberto Carmona, por exemplo, adota a premissa do critério geográfico 

para definir a internacionalidade da arbitragem. Para o referido autor, o 

[...] caráter internacional da arbitragem deriva do fato de pertencerem 
as partes litigantes a Estados diversos (seja como cidadãos, seja como 
residentes) ou do fato de a relação controvertida desenrolar-se no território 
de Estados diversos”.123

Por outro lado, José Alexandre Tavares Guerreiro defende o critério econômico 

para definição da internacionalidade da arbitragem, mediante os seguintes dizeres: 

[...] a internacionalidade da lei francesa conflui para o reconhecimento 
da arbitragem como procedimento integralmente desconectado de 
qualquer jurídico estatal [e conclui que] resulta claro que os critérios 
de nacionalidade, dizendo respeito às partes, ao próprio foro arbitral ou 
aos árbitros, não servem como critério definitivo para a determinação do 
caráter internacional da arbitragem.124

Não há dúvidas de que tanto o critério geográfico quanto o econômico são úteis e 

válidos para detectar a internacionalidade de uma arbitragem, sobretudo o critério econômi-

co. No entanto, o direito brasileiro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

parece caminhar no sentido de classificar a internacionalidade da arbitragem por meio da 

internacionalidade da relação jurídica.

Assim, a jurisprudência brasileira, apesar de já ter demonstrado em uma ocasião 

isolada o entendimento da prevalência do critério econômico para definição da internacio-

nalidade da arbitragem,125 comprovou, mediante recentes julgados, a tendência de utilizar o 

123 CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 
28.

124 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Fundamentos da arbitragem do comércio internacional. São 
Paulo: Saraiva, 1993. p. 122. Seguindo essa linha, ainda que de forma implícita, afirma José Carlos de  
Magalhães: “A arbitragem comercial internacional constitui meio de solução de controvérsias cada vez 
mais utilizado pelos investidores, comerciantes e importadores ou exportadores em suas disputas, envol-
vendo ou não direito estrangeiro”. MAGALHÃES, José Carlos. Arbitragem internacional privada. In: 
––––––; BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986. p. 17. 

125 No caso da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro c/ A.S. Ivarans Rederei, o STJ, por meio da lavra 
do relator, Ministro Cláudio Santos, admitiu a internacionalidade da arbitragem pelo seu critério econô-
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critério da internacionalidade da relação jurídica para delimitar o escopo da internacionali-

dade da arbitragem. 

Nesse sentido, a Ministra Eliana Calmon, ao julgar a Sentença Estrangeira Con-

testada (SEC) n.º 349/JP, asseverou o seguinte: 

Preliminarmente, afasto a alegação de que não se tem para exame contrato 
internacional. O contrato foi assinado pela requerida, empresa nacional, 
com empresa estrangeira, avença esta firmada no Japão e com indicação 
do foro japonês para dirimir as controvérsias. Logo não se trata de contrato 
nacional, e sim internacional.126

De forma similar, a Ministra Nancy Andrighi, ao julgar o Recurso Especial n.º 

712566/RJ, tomou como pressuposto básico para a caracterização da arbitragem internacio-

nal a internacionalidade do contrato, eis que todos os pontos de ligação da relação jurídica 

conectavam-se com leis de diferentes países, excluindo-se assim todas as características 

das quais são revestidos os contratos internos,127 em que apenas uma única ordem jurídica é 

contemplada.

mico: “Não são fatores geográficos ou relativos ao domicílio das partes que o caracterizam como contrato 
internacional, em oposição aos contratos internos, mas, sobretudo, a finalidade do contrato, ou seja, o 
transporte marítimo de país a país, portanto transnacional, atividade econômica de apoio, principalmente, 
aos contratos de compra e venda entre pessoas de nacionalidades diversas, sujeitas à sistemas jurídicos 
diferentes, que acabam por vincular-se pela vontade das partes”. STJ, 3.ª Turma, REsp 616/RJ, rel. Min. 
Cláudio Santos, j. 24.04.1990, RSTJ 37/263.

126 STJ, Corte Especial, SEC 349/JP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.03.2007, DJ 21.05.2007, p. 528.
127 Determinados trechos desse julgado merecem ser citados: “Verifica-se que o contrato de representação 

comercial em exame foi celebrado na Alemanha, por uma empresa brasileira e outra alemã, e estabeleceu 
cláusula arbitral convencionando que eventuais conflitos deveriam ser dirimidos pelo Direito alemão, por 
árbitros da Câmara de Comércio Internacional de Paris. Trata-se, portanto, de contrato internacional, com 
características que não correspondem exatamente às dos contratos internos, firmados para produzir efeitos 
integralmente dentro do país. [...]. Nos contratos internacionais, ganha relevo a aplicação dos princípios 
gerais de direito internacional em detrimento da normatização específica de cada país, o que justifica, 
na espécie em exame, a análise da cláusula arbitral convencionada entre as partes sob a ótica do Proto-
colo de Genebra de 1923”. STJ, 3.ª Turma, REsp 712566/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2005, 
DJ 05.09.2005, p. 407. A importância dessa decisão foi ressaltada por Eduardo Damião Gonçalves em 
sua tese de doutoramento: “Aliás, a sensibilidade às exigências da arbitragem internacional já pode ser 
notada no posicionamento da Ministra Fátima Nancy Andrighi que, ao proferir voto em sede de recurso 
especial no caso Espal, referente à eficácia de cláusula arbitral pactuada antes da entrada em vigor da Lei 
9.307/1996, caracterizou a arbitragem como internacional com base na internacionalidade do contrato 
e, para tal, valeu-se também de critérios jurídicos na definição da internacionalidade [...]. A decisão é 
realmente de grande significado para o direito brasileiro como sinal do abandono de soluções fundadas 
exclusivamente no direito interno para conflitos internacionais”. GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbi-
trabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, p. 38-39. No prelo.
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O critério da internacionalidade da relação jurídica foi defendido por Antoine 

Kassis, que, invocando a Convenção Europeia sobre Lei Aplicável às Obrigações Contra-

tuais de Roma (1980),128 considera internacional a arbitragem quando a relação jurídica – o 

contrato em questão – for objetivamente internacional, ou seja, seria internacional a arbitra-

gem referente a um litígio cujos termos reportam-se objetivamente a uma relação internacio-

nal, no sentido da teoria do direito internacional privado.129

Por mais louváveis que sejam os critérios acima colocados para definição da 

internacionalidade, sendo todos perfeitamente cabíveis para detectar o caráter interna-

cional de um litígio, o que se deseja é que tais critérios estejam contemplados em um só 

ordenamento, ou que se adote um critério alternativo para detectar a internacionalidade, 

como entende João Bosco Lee.130 Assim, quaisquer dúvidas acerca da internacionalidade 

cessariam de vez.131 

128 Sobre esta Convenção, Jacob Dolinger afirma que ela introduz “um novo método para solucionar os 
conflitos de leis, via um princípio/abordagem [...] que afasta as regras fixas, mecânicas, cegas, e procura 
uma solução para o conflito de leis, especialmente na área dos contratos (mas com reflexos em outras 
áreas, como no direito de família), com base em uma ideia flexível, um conceito elástico – a da lei “mais 
próxima” à relação jurídica – que permite a cada tribunal um maior raio de discricionariedade para 
escolher a lei aplicável”. DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado (parte especial) – direito 
civil internacional: contratos e obrigações no direito internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007. v. 2, p. 194-195. Esta Convenção vige nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria,  
Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tche-
ca e Suécia.

129 Nesse sentido, assim sustenta Kassis: “Aussi, la seule définiton rationelle de l’arbitrage dit international 
serait la suivante: l’arbitrage international, c’est l’arbitrage d’un litige relatif à une relation objectivement 
internationale (dans le sens du droit international privé). Et comme dans la quasi totalité des cas la 
relation objectivement internationale est une relation contractuelle, on peut simplifier davantage et dire, 
brevitatis causa, qu’un arbitrage international est l’arbitrage d’un litige relatif à un contrat international 
(dans le sens du droit international privé et de la Convention de Rome)” (La réforme du droit de 
l’arbitrage international: Réflexions sur le texte proposé par le Comité français de l’arbitrage. Paris: 
L’Harmattan, 2008. p. 55).

130 Segundo o referido autor: “As necessidades do comércio internacional e da própria arbitragem comercial 
internacional requerem um sistema mais liberal. Assim, propõe-se uma aplicação alternativa dos critérios 
objetivo [jurídico] e econômico, isto é, arbitragem será internacional quando uma das partes residir ou 
tiver seu estabelecimento no estrangeiro ou se o litígio puser em jogo os interesses do comércio interna-
cional. Esse método alternativo [...] tem como vantagem apresentar uma definição flexível da arbitragem 
internacional, eliminando assim os inconvenientes de cada critério”. LEE, João Bosco. A Lei 9.307/96 e o 
direito aplicável ao mérito do litígio na arbitragem comercial internacional. Revista de Direito Bancário, 
do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo: RT, v. 11, p. 351, 2001.

131 Nesse sentido, explica Eduardo Damião Gonçalves: “em que pese a confusão suscitada pela pluralidade 
de critérios, partilhamos da posição de dois autores de que a arbitragem internacional demanda flexibili-
dade e liberalidade e que, nesse diapasão, os dois critérios – jurídico e econômico – são complementares e 
devem ser aplicados conjuntamente, de modo a fazer prevalecer o critério que privilegie o reconhecimento 
do caráter internacional” (Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 38. No prelo.
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Nesse momento, oportuna é a entrada em cena do direito comparado, pois ele é 

capaz de criar um “mundo ideal” ou quase ideal. Ou pelo menos para fazer evoluir uma lei 

nacional.132 A nova lei espanhola sobre arbitragem é um perfeito exemplo de como buscar 

em outros ordenamentos elementos capazes de melhorar o direito interno.133 

O caminho atualmente seguido pelo direito brasileiro – utilização do critério da 

internacionalidade da relação jurídica – é bastante útil para detectar a internacionalidade 

um procedimento arbitral, o que é importante para a resolução de questões que impliquem 

conflito de leis, principalmente quando o objeto desse conflito for relativo à prescrição. Mas 

para que o Brasil siga na rota da modernidade há de tomar como modelo o exemplo da lei 

espanhola, preenchendo lacunas jurídicas por meio do direito comparado, o que certamente 

trará benefícios a advogados, juízes e árbitros, atuantes na seara da arbitragem internacional. 

2.2. Elementos específicos da arbitragem internacional

Por que elementos específicos? O que a arbitragem internacional poderia apre-

sentar em diferença à arbitragem interna?

O estudo da aplicabilidade e efeitos da prescrição extintiva em sede arbitral torna 

necessário destacar as peculiaridades da arbitragem internacional, sobretudo em razão de 

que, havendo conflito de leis acerca da determinação do regime jurídico aplicável à prescri-

ção, e sabendo-se que esta última é entendida de modo diverso nos sistemas da civil law e da 

common law, faz-se necessário estabelecer as regras primordiais que reinam na arbitragem 

internacional.

132 Nesse sentido, cita-se lição de Réné David e John Brierley: “Comparative law is useful in gaining a better 
understanding of one’s national law and in the work of improving it” (Major Legal Systems in the World 
Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. London: Stevens & Sons, 1985. p. 6).

133 Zweigert e Kötz ilustram perfeitamente esse tipo de situação, à luz da moderna disciplina do direito 
comparado: “In its applied version, comparative law suggests how a specific problem can most 
appropriately be solved under the given social and economic circumstances. In such cases the comparative 
lawyer often acts under considerable pressure: he may be pressed to say how the positive law should be 
altered on a particular point, how a perceived gap should be filled, or exactly what rules should be adopted 
in an international uniform law, and he may have to come up with detailed proposals in a very short time” 
(ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. Introduction to Comparative Law: The Framework. 2nd rev. ed. 
Translated from the German by Tony Weir. Oxford: Clarendon Press, 1987. v. 1, p. 12.
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A primeira especificidade refere-se à existência de uma completa autonomia ine-

rente à arbitragem internacional (2.1.1). Essa autonomia se estende ao fato de que, na arbi-

tragem internacional, não existe foro, isto é, os árbitros estão desvinculados de qualquer134 

lex fori (2.2.2), o que leva, até mesmo, a pressupor a existência de uma efetiva “ordem jurí-

dica arbitral” (2.2.3).

2.2.1. A completa autonomia da arbitragem internacional

A autonomia da arbitragem internacional é tema vasto, merecedor de uma ver-

dadeira tese.135 O presente estudo, por seu turno, não objetiva detalhar todos os fundamentos 

que norteiam a arbitragem internacional, mas simplesmente demonstrar que, diante da com-

pleta autonomia da arbitragem em matéria internacional, certas dúvidas podem se revelar 

presentes quando, em determinado momento, surgir uma questão litigiosa que diga respeito 

à prescrição extintiva de uma pretensão arbitral. Seria aplicável o método do conflito de leis 

ou o debate se inseriria no contexto de uma ordem jurídica arbitral, com a aplicação de regras 

transnacionais?

Da mesma forma que a arbitragem interna, a arbitragem internacional é provida 

de uma completa autonomia de modo a promover a emergência de regras específicas e uni-

formes da comunidade internacional, evitando-se, por conseguinte, a nefasta intervenção das 

jurisdições locais, seja no decorrer do procedimento arbitral, seja no momento da execução 

da sentença arbitral. Trata-se de um sistema autônomo, como entende Frédéric Eisemann, 

que se concebe em função das realidades e necessidades que só interessam à arbitragem 

internacional,136 ou, conforme as palavras de Bruno Oppetit, o principal modo de resolução 

de conflitos advindos do comércio internacional.137

134 Diz-se “qualquer” lex fori, pois em matéria de arbitragem internacional, em que há uma sede, litigantes 
de diferentes nacionalidades, e um lugar que, certamente, será escolhido para proceder a excecução da 
sentença arbitral (chamada também de lex executionis), as leis do foro poderão se diversificar. O árbitro 
internacional não está vinculado a nenhuma dessas leis.

135 Vide, nesse sentido, a tese elaborada por Antoine Kassis, L’autonomie de l’arbitrage commercial interna-
tional: le droit français en question. Paris: L’Harmattan, 2005.

136 No original, afirma o referido autor: “Ce système autonome se conçoit en fonction des réalités et besoins 
du seul arbitrage international”. EISEMANN, Frédéric. La lex fori de l’arbitrage commercial international. 
Travaux du Comité français de droit international privé. Paris: Dalloz, 1977. p. 190.

137 Nesse sentido, assim dizia Bruno Oppetit: L’arbitrage commercial international illustre parfeitement le 
déroulement d’un tel processus d’acculturation: par osmose, les idées, les pratiques, les jurisprudences, 
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A teoria da autonomia da arbitragem internacional desenvolveu-se ao longo dos 

anos, principalmente nos países da Europa Ocidental, sobretudo na França, após o advento 

da Convenção de NY de 1958. A evolução da teoria autonomista se deu, primeiramente, 

em relação à convenção de arbitragem. Considerada, segundo a fórmula mais antiga da 

jurisprudência,138 uma independência em relação ao contrato principal, em que está inserida 

a convenção de arbitragem, a autonomia desta última em relação ao contrato principal é, na 

atualidade, admitida e consolidada em diversas legislações sobre arbitragem.139

A evolução do direito da arbitragem internacional fez com que, em um determi-

nado momento, e a despeito da teoria clássica do direito internacional privado,140 o tradicio-

nal método do conflito de leis, ao menos em relação a aspectos puramente internacionais, 

desse lugar a regras apropriadas à arbitragem internacional, as chamadas regras materiais.141 

avant même les législations nationales et les conventions internationales, ont progessivement convergé 
vers une reconnaissance générale de l’arbitrage comme mode principal de règlement des différends du 
commerce international et vers um consensus sur des principes, souvent très proches, d’organisation et de 
fonctionnement” (Philosophie de l’arbitrage commercial international. Journal du Droit International, n. 
4, p. 815, 1993).

138 No direito francês, por exemplo, uma fórmula foi consagrada pela clássica decisão proferida pela Corte de 
Cassação em 1963 no caso Gosset: “[...] sans doute, le principe d’autonomie est le premier maillon d’un 
raisonnement qui permettra à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence. Grâce à lui, l’argument selon 
lequel le contrat de fond est entaché d’un vice quelconque perd toute incidence directe sur la convention 
d’arbitrage et donc sur la compétence de l’arbitre. Il permet ainsi de faire justice de la contestation de la 
compétence tirée de l’inefficacité du contrat faisant l’objet du différend. Dans cette situation, autonomie 
et ‘competence-compétence’ se recoupent et se confortent mutuellement”. 1.ª Câmara Cível da Corte de 
Cassação Francesa, decisão 07.05.1963, Gosset, JCP, 1963.II.13405. Paris: Lexisnexis Jurisclasseur, nota 
de B. Goldman, Journal du Droit International, 1964, p. 82, 1.a esp., nota de J.D. Bredin; Recueil Dalloz 
1963. Paris: Éditions Dalloz, p. 545, nota de Jean Robert.

139 Diversas legislações modernas em matéria de arbitragem adotam o princípio da autonomia da convenção 
de arbitragem: artigo 1.697 do Código Judiciário belga, na sua redação de 04.07.1972; artigo 1.053 do 
CPC holandês de 1986; artigo 178 da LDIP suíça de 1987; artigo 9.º da nova lei espanhola de arbitragem; 
artigo 16, § 1.º, da Lei Modelo da Uncitral de 1985 e art. 8.º da Lei Brasileira de Arbitragem). Da mesma 
forma, os regulamentos de arbitragem institucional. A esse repeito cita-se o artigo 6.º, § 4.º, do regula-
mento de arbitragem da CCI, de 1998: “Salvo estipulação em contrário, a pretensa nulidade ou alegada 
inexistência do contrato não implicará a incompetência do árbitro caso este entenda que a convenção de 
arbitragem é válida. O Tribunal Arbitral continuará sendo competente mesmo em caso de inexistência ou 
nulidade do contrato para determinar os respectivos direitos das partes e para julgar as suas reivindicações 
e alegações”.

140 A disciplina do direito internacional privado é conhecida por dedicar-se, classicamente, ao estudo de 
conflito de leis, no tempo e no espaço. Ou, como diria Clóvis Beviláqua, o direito internacional privado 
constitui a “expansão da vida humana além das fronteiras nacionaes”. BEVILÁQUA, Clóvis. Princípios 
elementares de direito internacional privado. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1906. p. 13. Edição histórica.

141 Nesse sentido, à luz do direito francês, assevera Kassis: “Les règles de conflit complexes et d’une grande 
diversité sont abandonées. Elles sont remplacées par des règles matérielles nécessaires et suffisantes pour 
consacrer l’autonomie des praticiens et fixer les limites de cette autonomie lors du contrôle de l’arbitrage 
par un juge français” (La réforme du droit de l’arbitrage international: Réflexions sur le texte proposé par 
le Comité français de l’arbitrage. Paris: L’Harmattan, 2008. p. 26).
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Assim, em matéria de autonomia da convenção de arbitragem, o julgado profe-

rido pela Corte de Cassação Francesa em 20 de dezembro de 1993, no célebre caso “Dalico”, 

afirmou em linhas claras que, 

[...] em virtude de uma regra material do direito internacional da arbitragem, 
a cláusula compromissória é independente juridicamente do contrato 
principal que a contém, diretamente ou por referência, e que sua existência 
e sua eficácia são apreciadas, sob reserva das normas imperativas do direito 
francês e da ordem pública internacional, segundo a vontade comum das 
partes, sem que seja necessário se referir a uma lei estatal.142 

Ou seja, a Corte descartou o método clássico de conflito de leis, pressuposto 

básico para a determinação do regime jurídico aplicável, e estabeleceu uma regra mate-

rial.143

A adoção pelos árbitros de “regras materiais” não significa o abandono por com-

pleto da utilização do método conflitual. O que ocorre é que a autonomia da arbitragem in-

ternacional permite que os árbitros ou descartem o método conflitual, ou utilizem o método 

conflitual que reputarem mais apropriado. Trata-se aí de uma regra material, própria das 

relações internacionais, como entende Berthold Goldman,144 ou específica da arbitragem 

142 Tradução livre do original: “en vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause 
compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par 
référence et que son existence et son efficacité s’apprécient, sous reserve de règles imperatives du droit 
français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire 
de se référer à une loi étatique”. Corte de Cassação francesa, 1.ª Câmara Civil, j. 20.12.1993. Dalico, 
Journal du droit international, n. 2, p. 432, 1994, nota de Emmanuel Gaillard. A jurisprudência “Dalico” 
foi objeto de críticas por parte da própria doutrina francesa, Segundo a Professora H. Gaudemet-Tallon,  
“un acte ne peut être en principe valide: il n’est valable que s’il remplit des conditions de forme et de 
fond posées par une norme logiquement première par rapport à cet acte; ces conditions peuvent être peu 
sévères, elles ne sauraient être inexistantes” (Corte de Apelações de Paris, decisão 26.03.1991, Dalico, 
Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité Français de l’arbitrage, p. 456, 1991).

143 Antoine Kassis, baseando-se nos ensinamentos de Goldman, distingue as regras materiais das regras de 
conflito entendendo que as primeiras são típicas e inerentes a uma relação internacional. São regras que 
existem para solucionar problemas em uma relação internacional específica. No original, afirma Kassis: 
“Le professeur Goldman avait défini ces règles matérielles qui sont distinctes à la fois des règles de conflit 
et des règles d’application immédiate: ce sont des règles conçues d’abord pour les relations internationales; 
elles apportent la solution des problèmes qui se posent dans une relation internationale” (La réforme du 
droit de l’arbitrage international: Réflexions sur le texte proposé par le Comité français de l’arbitrage. 
Paris: L’Harmattan, 2008. p. 28).

144 Nesse sentido, v. GOLDMAN, Berthold. Règles de conflit, règle d’application immédiate et règles 
matérielles dans l’arbitrage commercial international. Travaux du Comité français de droit international 
privé (1966-1969). Paris: Dalloz, 1970. p. 121.
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internacional, como considera Jean Robert,145 consignada em importantes regulamentos de 

arbitragem, de valor universal, como da CCI e da Uncitral.146

Nessa esteira, fomentou-se a noção de autonomia ao direito aplicável ao proce-

dimento arbitral. Autônoma em todos os seus sentidos, isto é, variando desde a autonomia da 

convenção de arbitragem à autonomia da sentença arbitral, um dos aspectos mais importan-

tes a respeito da matéria discutida neste tópico, que se relaciona intrinsecamente com o obje-

to desta tese, é a questão relativa à autonomia do direito aplicável ao procedimento arbitral.

Tanto na arbitragem interna (brasileira) como na internacional as partes dispõem 

de ampla liberdade para escolher o direito que se aplicará ao mérito do litígio a ser resolvi-

do por árbitros. Essa autonomia chega a ponto de as partes poderem se referir a um direito 

não estatal (lex mercatoria, por exemplo) para que este se aplique à controvérsia, um direi-

to neutro, longe dos anseios das leis das jurisdições das partes ou da sede da arbitragem.  

Jean-Baptiste Racine chega a afirmar que a arbitragem internacional permite até mesmo que 

as partes simplesmente excluam um direito estatal para reger a controvérsia, dando lugar às 

regras não estatais.147

Essa autonomia em relação ao direito aplicável se estende aos árbitros, que, 

no silêncio das partes, possuem liberdade de decidir qual a lei que se aplica.148 Trata-se 

aqui de uma dupla autonomia da qual é dotada o árbitro internacional, como entende  

145 Nos dizeres originais do referido autor: “Sous cette forme, l’on trouve en présence, conjointement, d’une 
règle de conflit et d’une règle substantielle. Elle est règle de conflit en ce qu’elle renvoie à la loi désignée 
par une règle de conflit determinée. Mais elle est aussi règle matérielle en ce que c’est à l’arbitre qu’elle 
donne ce pouvoir et lui laisse le soin de la détermination de la règle ‘approprié’”. ROBERT, Jean. De la 
règle de conflit à la règle matérielle d’arbitrage international (spécialement en droit international privé 
français). The Art of Arbitration. Essays on International Arbitration. Liber Amicorum Pieter Sanders. The 
Netherlands: Kluwer law and Taxation Publishers, 1982. p. 280.

146 Segundo Jean Robert, ao tratar de ambos os mencionados regulamentos: “C’est tout d’abord que ces 
deux règlements ont, par l’audience qu’ils sont acquis, valeur de réforme universelle. L’ensemble de 
chacun d’eux constitue un corps de règles matérielles, en ce que, par l’adoption même qui en est faite 
par les parties, celles-ci se substituent à la loi nationale qu’elles évincent” (De la règle de conflit à la 
règle matérielle d’arbitrage international (spécialement en droit international privé français). The Art 
of Arbitration. Essays on International Arbitration. Liber Amicorum Pieter Sanders. The Netherlands: 
Kluwer law and Taxation Publishers, 1982. p. 281).

147 Assim sustenta o referido autor: “L’arbitrage international donne ainsi la faculté aux parties à un contrat 
d’exclure l’application de tout droit étatique”. RACINE, Jean-Baptiste. Réflexions sur l’autonomie de 
l’arbitrage commercial international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 2, p. 
319, 2005.

148 Nesse sentido v. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de 
l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 879 e ss.
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Jean-Baptiste Racine. Isto é, um árbitro é autônomo em relação às regras estatais de con-

flito, o que implica afirmar que o árbitro não é vinculado a nenhuma regra de conflito que 

seja (mesmo a da sede da arbitragem), podendo, em razão disso, escolher livremente a 

regra de conflito que aplicará ou mesmo descartar qualquer regra conflitual e aplicar, por 

exemplo, a lex mercatoria como direito aplicável.149

Depreende-se, portanto, que a autonomia da arbitragem internacional, segundo 

a doutrina e jurisprudência francesas, é de tal largura que o método do conflito de leis perde 

até mesmo o seu interesse para a resolução de determinadas questões, o que varia desde a 

decisão sobre validade da convenção arbitral às questões relativas à determinação do direito 

aplicável a determinada controvérsia submetida à arbitragem.

O que é perfeitamente compreensível é que o descarte da aplicação da regra 

conflitual pelos árbitros se deve a um fenômeno específico da arbitragem internacional: a 

ausência de foro do árbitro internacional.150

2.2.2. A ausência de foro do árbitro internacional

O segundo elemento específico da arbitragem internacional, de interesse para o 

presente estudo, é a ausência de foro do árbitro internacional.

149 Nesse aspecto, as pertinentes palavras de Racine: “L’autonomie se poursuit lorsque les parties sont muettes 
quant aux choix du droit applicable. Dans ce cas, c’est l’arbitre qui est autonome dans la désignation 
du droit applicable. Cette autonomie de l’arbitre est double. Un arbitre est autonome par rapport aux 
règles de conflit étatiques. Il est en effet admis aujourd’hui qu’un arbitre international n’est lié par aucune 
règle de conflit, pas même – et surtout serait-on tenté de rajouter – les règles de conflit du droit du 
siège de l’arbitrage. L’arbitre peut donc choisir librement la règle de conflit qu’il appliquera” (Réflexions 
sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français 
de l’arbitrage, n. 2, p. 319-320, 2005). No mesmo sentido v. GOLDMAN, Berthold. La volonté des 
parties et le rôle de l’arbitre dans l’arbitrage international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de 
l’arbitrage, p. 472, 1981.

150 Nesse sentido, já dizia Berthold Goldman: “Mais après tour, pourrait-on-dire, il est compréhensible 
que les arbitres du commerce international soient gênés par la nécessité d’appliquer un système de 
règlement de conflits, parce qu’ils n’ont pas de for, et qu’un tel systême est nécessairement “accroché” 
à un for juridictionnel determiné” (Règles de conflit, règle d’application immédiate et règles matérielles 
dans l’arbitrage commercial international. Travaux du Comité français de droit international privé  
(1966-1969). Paris: Dalloz, 1970. p. 123).
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Afirmar que o árbitro não possui foro – expressão cunhada pela doutrina france-

sa que, na literatura clássica da arbitragem internacional, assevera “l’arbitre n’a pas de for” 

– significa tão somente dizer que não existe lex fori em matéria de arbitragem internacional.

Árbitro não é um órgão do Estado, não julga em respeito ao monopólio estatal. 

O árbitro julga conforme o interesse das partes,151 revelado, desde a origem, pela convenção 

de arbitragem. Sendo o árbitro um juiz “privado”, ele deve apenas se preocupar com o que 

as partes querem, não se atendo às normas de determinado Estado, isto é, da sua lex fori.152

Por mais que na arbitragem interna a teoria da ausência de foro do árbitro tam-

bém prevaleça, mas com uma predominância maior da lei nacional aplicável à controvérsia, 

ou que faz aumentar, ao menos, a atenção dos árbitros em relação a determinados aspectos 

formais postos na lei do foro, em sede internacional é absolutamente pacífico na doutrina153 

e jurisprudência,154 incluindo-se a jurisprudência arbitral CCI,155 que o árbitro internacional 

151 Conforme a lição de Arthur Taylor von Mehren, “In the case of judicial proceedings, sovereignity is 
focused; in the case of international commercial arbitrations, it is diffused or distributed. As a result, 
unlike the judge, the arbitrator has no lex fori”. E completa, baseando-se na célebre decisão proferida pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos no “Mitsubishi case”, de 1985: “As the Supreme Court of the United 
States observed in 1985 in the Mitsubishi case, ‘the international arbitral tribunal owes no prior allegiance 
to the legal norms of particular states; hence it has no direct obligation to vindicate their statutory dictates. 
The tribunal is bound to effectuate the interests of the parties’” (Limitations on Party Choice of Governing 
Law: do they exist for International Commercial Arbitration?. The Mortimer and Raymond Sackler 
Institute of Advanced Studies. Tel Aviv University, 1986. p. 20).

152 As conclusões de Antonie Kassis partem da premissa de que o objeto em litígio decorreria de um contrato 
internacional. Confiram-se, no original, os dizeres do referido autor: “Lorsqu’un arbitre est saisi d’un 
litige relatif à un contrat international, les choses changent du tout au tout. L’arbitre n’est pas l’organe 
d’un ordre juridique étatique, il n’est pas investi de sa mission par l’État, et il ne tranche pas les litiges 
au nom d’un État, il n’est donc pas le gardien d’un ordonnancement juridique étatique. L’arbitre est un 
juge privé choisi et investi de sa mission par les parties qui sont ses “créateurs”. L’arbitre, contrairement 
au juge étatique, n’a pas de lex fori”. Para esse autor, em matéria de arbitragem internacional não é o 
árbitro submetido a nenhuma lei, qualquer que seja ela. E completa, com audácia: “Et, que l’on réjouisse 
ou qu’on le deplore, le contrat est pour lui un contrat sans loi, et il demeure sans loi jusqu’à ce que lui, 
l’arbitre international, lui donne une loi en vertu d’un choix volontaire et souverain” (KASSIS, Antoine. 
La réforme du droit de l’arbitrage international: Réflexions sur le texte proposé par le Comité français de 
l’arbitrage. Paris: L’Harmattan, 2008. p. 98-99).

153 Menciona-se, a esse respeito, Antoine Kassis, para quem “l’arbitre, contrairement au juge étatique, n’a 
pas de lex fori. Cela est vrai de tout arbitre, que l’arbitrage soit interne ou international” (Idem, ibidem, 
p. 98).

154 A esse respeito, cita-se a jurisprudência francesa, que, por meio de um julgado emanado da Corte de Ape-
lações de Paris, em 20.01.1987, decidiu, conforme informa Kassis, que “la convention d’arbitrage, comme 
le contrat principal, est soumise à la loi d’autonomie, ce qui exclut toute présomption de rattachement à la 
loi du for” (Idem, p. 141).

155 Ver, a esse respeito, LOQUIN, Eric. À la recherche de la jurisprudence arbitrale. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo: RT, n. 20, p. 149-174, jan.-mar. 2009.
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é totalmente desvinculado de qualquer lei nacional que esteja ligada à arbitragem, seja da 

lei da sede da arbitragem, da lei do país de algum dos litigantes ou da lei do lugar onde se 

processaria a execução da sentença arbitral.

Não que se conteste que na arbitragem interna não ocorra o mesmo fenômeno. 

Da mesma forma que o árbitro internacional, o árbitro, em um procedimento arbitral interno, 

é também desvinculado da lex fori, sobretudo em relação ao direito aplicável ao mérito do 

litígio. A única diferença é que na arbitragem interna, em que as partes estarão necessaria-

mente sujeitas à legislação interna, os limites da ordem pública interna (na qual se inclui a do 

foro) incidirão com maior rigor no procedimento arbitral, sob pena de a sentença arbitral ser 

anulada pelo Poder Judiciário e tornar-se, consequentemente, impossível de ser cumprida.156 

Dizer que o árbitro internacional é desvinculado da lei do foro, leia-se, do foro da 

sede da arbitragem ou do foro da sede de qualquer um dos litigantes na arbitragem, significa 

que, em momento algum, o árbitro estará sujeito às regras impostas por tais leis, sejam elas 

imperativas ou não. Obviamente os árbitros, no mínimo, observarão as questões de ordem 

pública (normalmente das leis da sede da arbitragem), mas tão só para fins de verificação, de 

modo a checar se existe algum ponto de conflito com a lei escolhida pelas partes para reger 

a controvérsia. Não necessariamente os árbitros aplicarão o que a eventual lei forense ditará 

sobre a questão em foco (prescrição, por exemplo, como se verá mais adiante).

A ausência de um vínculo do árbitro internacional às leis das jurisdições da sede 

da arbitragem justifica-se pela própria autonomia da arbitragem internacional. Nesse senti-

do, Berthold Goldman, em seu curso da Haia, lecionado no ano de 1963, já dizia que a natu-

reza da arbitragem internacional propugnava a necessidade de um sistema autônomo e não 

nacional, o que já pressupunha a inexistência de um foro no âmbito arbitral.157

156 Pertinentes, nesse sentido, as conclusões de Frédéric Eisemann, conquanto afirme que na arbitragem interna 
há a submisão da lex fori: “Ce système ne connaît que la lex fori domesticis qui trouvera normalement 
application dans un arbitrage interne. Par conséquent, ces auteurs pensent également que l’arbitrage 
commercial international n’a pas de lex fori” (La lex fori de l’arbitrage commercial international. Travaux 
du Comitê français de droit international privé. Paris: Dalloz, 1977. p. 190).

157 No original, afirmava Goldman: “à moins de s’en tenir à la référence rationellement injustifiable au 
système de rattachement du siège arbitral [...] tout recherche d’un système de rattachement correspondant 
à la nature de l’arbitrage international débouche sur l’inéluctable nécessité d’un système autonome, et non 
national” (Les conflits des lois en matière d’arbitrage international de droit privé. Recueil des cours de 
l’académie de droit international de La Haye, t. 109, v. 2, p. 351, 1963).
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Importante ressaltar que, apesar do suposto entendimento de que a lei da sede da 

arbitragem – chamada de lex arbitri – seria uma espécie de lex fori,158 ainda assim persiste 

a teoria segundo a qual o árbitro internacional não possui foro, não havendo assim a obriga-

toriedade da adoção da regra de conflito da sede para a resolução de determinada questão, 

muito menos o recurso às leis processuais do local da arbitragem.159 O conceito de sede da 

arbitragem, conforme afirma Rodrigo Octávio Broglia Mendes, serve como uma ficção jurí-

dica, tendo em vista que não é incomum que as atividades da arbitragem ocorram em local 

físico distinto da sede, o que faz com que não exista uma razão primordial para a utilização 

das regras de conflito da sede.160

Essa posição, adotada pela grande maioria da doutrina especializada em arbitra-

gem internacional, ganha corpo no direito brasileiro. Carlos Alberto Carmona, por exemplo, 

a despeito de já ter apresentado entendimento diverso,161 parece fiel à teoria de que, em maté-

ria arbitral, os árbitros são totalmente desvinculados da lex fori: “A instrução processual, em 

sede arbitral, será bastante flexível, até porque o árbitro não está ligado às regras do Código 

de Processo Civil [...]”.162 Corrente da qual se filia Rodrigo Octávio Broglia Mendes, que 

entende que,“Para a dogmática da arbitragem internacional, a dificuldade que se apresenta 

158 Segundo Gaillard, “Le siège est alors conlu comme l’équivalent d’un for. À tout le moins, la notion de lex 
arbitri définie à partir du critère du siège constitue-t-elle le pendant de celle de lex fori” (L’interférence 
des juridictions du siège dans le déroulement de l’arbitrage. Liber Amicorum Claude Reymond: Autour de 
l’Arbitrage – Mélanges Offerts à Claude Reymond. Paris: Litec, 2004. p. 87).

159 Assim, vide a lição de Gary Born: “In most international commercial arbitrations, the is no pre-existing 
or generally-applicable code of procedural rules that govern conduct of the arbitral proceedings. As 
discussed elsewhere, it is well-settled in virtually all developed jurisdictions that arbitrators are not 
required to apply local civil procedure rules applicable in national court litigation, in an international 
arbitration” (International Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 2009. 
v. 2, p. 1782).

160 Nesse sentido, v. MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Regras imperativas e arbitragem internacional: 
por um direito transnacional privado?. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 19, p. 38, 
2008.

161 Anteriormente, Carlos Alberto Carmona entendia, ao menos em matéria de arbitragem internacional, que 
a lex fori poderia criar uma barreira para as questões acerca da escolha da lei aplicável ao fundo da con-
trovérsia: “A livre escolha da lei aplicável à solução do litígio, por sua vez, feita de comum acordo pelas 
partes, resolve muitas vezes, na arbitragem comercial internacional, o problema crucial da lei aplicável ao 
caso concreto. É verdade que tal disposição acerca da lei aplicável à solução e conflitos poderia constar do 
contrato, mas sempre existe a possibilidade de a lex fori rejeitar a aplição prévia da lei aplicável [...]” (A 
arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 74-75).

162 CARMONA Carlos Alberto. O processo arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 1, 
n. 1, p. 28, jan.-abr. 2004. No mesmo sentido, e em estudo mais recente ver CARMONA, Carlos Alberto. 
Flexibilização do procedimento arbitral. Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 
24, p. 14, out.-nov.-dez. 2009.
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decorre de um consenso na doutrina sobre a inexistência de uma lex fori”,163 sem contar com 

os minuciosos estudos realizados por João Bosco Lee164 e Clávio de Melo Valença Filho.165

Em termos práticos, a consequência direta da desvinculação do árbitro em rela-

ção a uma lex fori é o fato de que, em arbitragem internacional, sua autonomia e liberdade 

para apreciar as questões de fundo do litígio são maiores, podendo, na ausência de escolha 

expressa das partes, determinar, de forma direta, isto é, sem alusão a qualquer regra de con-

flito de um suposto “foro arbitral” ou qualquer sistema jurídico específico,166 quais as regras 

que se aplicarão.

Trata-se, portanto, de uma regra própria da arbitragem internacional, justificada 

pela sua autonomia desta última, cuja adoção pode levar a crer na existência de uma verda-

deira “ordem jurídica arbitral”, o que se analisará no ponto seguinte.

2.2.3. A existência de uma efetiva “ordem jurídica arbitral”

A evolução da teoria autonomista chega ao seu ponto máximo quando, não só as 

regras materiais da arbitragem internacional produzem os seus regulares efeitos, em detri-

mento da regra conflitual, se chega a admitir a existência de uma verdadeira “ordem jurídica 

arbitral”. 

No seu recente curso proferido na Academia de Direito Internacional da Haia, 

Emmanuel Gaillard, ao apresentar os aspectos filosóficos da arbitragem internacional, indi-

cou três representações da arbitragem.

163 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Regras imperativas e arbitragem internacional: por um direito trans-
nacional privado?. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 19, p. 36, 2008.

164 V. precipuamente LEE, João Bosco. A internacionalidade da arbitragem – A lei aplicável à prescrição – A 
interrupção do prazo prescricional em procedimento arbitral (parecer). Estudos de arbitragem. Curitiba: 
Juruá, 2008. p. 357-375.

165 V. precipuamente VALENÇA FILHO, Clávio de Melo. Aspectos de direito internacional privado na arbi-
tragem. Estudos de arbitragem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 269-283.

166 Assim dizia Goldman: “Mais on rencontre à nouveau, ici, une innovation remarquable: l’arbitre est en effet 
appelé à statuer ‘conformément (aux règles de droit) qu’il estime appropriées’. Ainsi, une totale liberté lui 
est laissé quant au choix des règles de droit applicables, et ce choix será direct: aucune allusion n’est faite, 
en effet, au passage par une règle de conflit, non seulement d’un pretend “for arbitral”, mais d’un système 
juridique quel qu’il soit (La volonté des parties et le rôle de l’arbitre dans l’arbitrage international. Revue 
de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, p. 482, 1981).
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A primeira representação filosófica diz respeito à visão “monolocalizadora” da 

arbitragem, na qual os árbitros estão vinculados à regra de conflito da sede da arbitragem. 

Trata-se de uma representação que reduz o procedimento a uma única ordem jurídica, fazen-

do com que a sede da arbitragem seja um efetivo foro, de referência para todas as questões 

inerentes ao procedimento que se desenvolve em determinado território.167

A segunda representação filosófica, cunhada de westphalienne, privilegia a regra 

de conflito reputada apropriada pelos próprios árbitros. À diferença da representação ante-

rior, aqui se trata de uma concepção “multilocalizadora” da arbitragem, em que o árbitro 

internacional não possui foro e que a sentença por ele proferida possui eficácia internacional, 

de modo que seja reconhecida e executada em diversas ordens jurídicas.168

Já a terceira representação filosófica se concebe pela existência de uma efetiva 

ordem jurídica arbitral, que, segundo Emmanuel Gaillard, corresponde a uma forte percep-

ção dos árbitros do comércio internacional de que eles não prestam a tutela jurisdicional em 

nome de um determinado país, exercendo na verdade uma função jurisdicional a serviço da 

comunidade internacional.169

A ordem jurídica arbitral surge na medida em que, conforme a teoria autonomis-

ta da arbitragem,170 há a prevalência das regras materiais, a não interferência das regras de 

conflito das sede da arbitragem e a autonomia da sentença arbitral, que, por ser um resultado 

167 GAILLARD, Emmanuel. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Leiden/Boston: 
Les livres de poche de l’académie de droit international de l’Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 2008. p. 
34.

168 Idem, ibidem, p. 49.
169 No original, assim carateriza Gaillard a terceira representação da arbitragem internacional: “elle 

correspond à la perception forte chez les arbitres du commerce international qu’ils ne rendent pas la 
justice au nom d’un État quelconque, mais n’en exercent pas moins une fonction juridictionelle au service 
de la communauté internationale” (Idem, p. 60).

170 A teoria autonomista da arbitragem, em termo gerais, é assim descrita por Emmanuel Gaillard: “Les 
partisans de la seconde auront plus volontiers recours à des règles de procédure propres à l’arbitrage 
international, à raisonner sur la convention d’arbitrage en termes de règles matérielles, à s’affranchir des 
règles de conflit du siège dans la détermination de la loi applicable au fond et à permettre à chaque système 
de droit de se déterminer sur les conditions de reconnaissance et d’éxecution d’une sentence sans s’arrêter 
à appréciation qui aura pu en être faite par les juridictions du siège” (L’interférence des juridictions du 
siège dans le déroulement de l’arbitrage. Liber Amicorum Claude Reymond: Autour de l’Arbitrage – 
Mélanges Offerts à Claude Reymond. Paris: Litec, 2004. p. 89).
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da justiça internacional, é executada em qualquer território, independentemente de sua even-

tual anulação das jurisdições da sede da arbitragem.171

A existência de uma ordem jurídica arbitral totalmente autônoma faz com que 

não só as regras materiais, típicas das relações internacionais, sejam aplicadas pelos árbitros, 

mas que eles também apliquem o que a doutrina chama de regras “transnacionais”. As regras 

transnacionais, assim como as materiais, substituem as regras de conflito, cabendo a aplica-

ção das primeiras pelos árbitros do comércio internacional ao caso concreto.172 Trata-se de 

uma questão de segurança jurídica internacional, ou, até mesmo, de boa-fé,173 pois a regra 

transnacional aceita pelas partes em sua convenção de arbitragem deve gerar como efeito 

direto o impedimento do recurso às suas jurisdições (ou à jurisdição do local da arbitragem) 

para a resolução de determinada questão, reservada à ordem jurídica arbitral por elas esco-

lhida livremente.174 

No momento da aplicação das regras transnacionais, entra em cena o direito 

comparado. Entende Emmanuel Gaillard que as regras transnacionais se caracterizam, no 

que tange ao seu método de elaboração, pela utilização de fontes do direito comparado.175 

171 Fato que efetivamente ocorreu, por exemplo, nos célebres casos Hilmarton, Chromalloy. A respeito desses 
casos, v. notadamente o artigo de Philippe Fouchard, La portée internationale de l’annulation de la sentence 
dans son pays d’origine. Revue de L’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, p. 329. 1997.

172 Nesse sentido, dizia Gaillard: “La lex mercatoria n’a pas échapé à cette evolution. Dans le souci de 
mieux prouver son existence, ses premiers partisans ont regroupé sous la même denomination tous les 
élements – usages professionels codifiés, clauses contractuelles répétées, sentences arbitrales appliquant 
des principles généraux… – susceptible de manifestar la volonté des parties, des juges ou des arbitres de 
d’écarter de l’application d’une loi étatique désignée suivant la méthode traditionelle des conflits des lois” 
(La distiction des príncipes généraux du droit et des usages du commerce international. Études offertes à 
Pierre Bellet. Paris: Litec, 1991. p. 203).

173 Ver, nesse sentido, as pertinentes ponderações de Paulo Borba Casella (Arbitragem internacional e boa-fé 
das partes contratantes. Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, v. 668, p. 239-241, 1991).

174 Coerente e correta, nesse sentido, a lição de Eric Loquin: “La règle transnationale selon laquelle un Etat 
ou une société nationale, qui a accepté librement une convention d’arbitrage, ne peut se retrancher derrière 
les dispositions de son propre droit pour se soustraire à son engagement, propose une solution inverse 
fondée sur l’ordre juridique arbitral et en harmonie avec la securité juridique internationale” (À propos de 
l’ouvrage d’Emmanuel Gaillard: Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Revue de 
l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 2, p. 322, 2004).

175 GAILLARD, Emmanuel. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Leiden/Boston: Les 
livres de poche de l’académie de droit international de l’Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 2008. p. 83. 
Ver ainda, do mesmo autor, o seguinte estudo: The Use of Comparative Law in International Commercial 
Arbitration. ICCA Series n. 4. Arbitration in Settlement of International Disputes Involving The Far Esat 
and Arbitration Combined Transportation. General Editor Pieter Sanders. The Hague: Kluwer Law, 1989. 
p. 283-289.
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Com efeito, a utilização das fontes do direito comparado nas arbitragens interna-

cionais é de alta relevância na atualidade em que, na ausência de uma regra adequada a ser 

a aplicada em um conflito entre partes de diferentes nacionalidades, envolvendo negócios 

jurídicos típicos do comércio internacional, buscam os árbitros preencher uma lacuna do 

direito aplicável por meio de soluções advindas do direito comparado.176

Ora, já dizia Fouchard, como já visto, que a arbitragem é feita para o litígio, e 

não o litígio para a arbitragem. Absolutamente normal e sensato o desenvolvimento da dou-

trina e jurisprudência francesa, criadoras de regras materiais aplicáveis no campo interna-

cional e da tese que elenca a arbitragem internacional como o meio apropriado para atender 

aos interesses do comércio internacional, fazendo com que exista uma verdadeira ordem 

jurídica arbitral, em que normas transnacionais são aplicadas pelos árbitros, sobretudo em 

relação ao fundo do litígio,177 em detrimento da regra básica do direito internacional privado 

do conflito de leis.178

Como se analisará ao longo desta tese, especificamente no capítulo em relação 

à determinação do regime jurídico aplicável à prescrição extintiva, tanto a segunda quanto 

176 Bénédicte Fauvarque Cosson descreve essa necessidade da seguinte forma: “International commercial 
arbitration has become a particularly important context for the use of comparative law in recent years. A 
comparative approach not only brings a sense of legitimacy to the process, it is also useful as source of 
law. Arbitrators often like to refer to a variety of legal sources in order to justify the application of one 
national rule instead of another, or in order to fill a gap when there is no satisfactory solution in domestic 
law” (Development of Comparative Law in France. In: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard 
(Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 59-60). Em 
igual sentido, Gaillard entende o seguinte: “Il n’est pas surprenant que le droit comparé soit, aux cotés de 
la jurisprudence arbitrale, des conventions internationales, et de tous les autres éléments permettant de 
montrer l’existence d’une acceptation générale de la règle, la première des sources auxquelles les arbitres 
ont recours lorsqu’ils souhaitent faire usage de la méthode des règles transnationales [...]” (Aspects 
philosophiques du droit de l’arbitrage international. Leiden/Boston: Les livres de poche de l’académie 
de droit international de l’Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 2008. p. 84).

177 Nesse sentido, sustenta Eric Loquin: “S’agissant des règles applicables au fond du litige, le droit moderne 
de l’arbitrage a abandonné le recours au système de conflit de lois du siège de l’arbitrage et a reconnu une 
pleine liberté aux arbitres pour respecter d’abord le choix des parties, puis, à défaut de choix, déterminer 
le droit applicable au différend” (À propos de l’ouvrage d’Emmanuel Gaillard: Aspects philosophiques du 
droit de l’arbitrage international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 2, p. 322, 
2004).

178 Emmanuel Gaillard, ao comentar a decisão “Dalico”, resumiu bem o fato de este detrimento se justificar 
em razão da pura necessidade de atender aos interesses do comércio internacional: “Le rejet de chacune 
de ces trois solutions entre lesquelles la méthode conflictuelle continue d’hésiter, au profit de règles 
matérielles correspondant à la conception française des besoins du commerce international se justifie aussi 
bien par les incertitudes de la méthode conflictuelle appliquée à la convention d’arbitrage international 
que par les mérites pratiques et théoriques de la méthode des règles matérielles” (Dalico. Journal du droit 
international, n.2, p. 432, 1994, nota de Emmanuel Gaillard).
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a terceira representação da arbitragem internacional cada vez mais influenciam os árbitros a 

decidir sobre a questão relativa à prescrição, tornando obsoleta uma concepção “monoloca-

lizadora” da arbitragem, até porque esta é contrária aos princípios que norteiam a arbitragem 

internacional.

O direito da arbitragem internacional é, assim, algo que se moderniza a cada dia, 

demonstrando que a essência de uma arbitragem internacional, fundada pelo pilar do princí-

pio da autonomia, é um instrumento que clama pela realização de uma justiça internacional, 

e, para que isso ocorra, é imprescindível que, em nome da segurança jurídica internacional, 

as partes e os árbitros tenham plena consciência de que existe uma efetiva ordem jurídica ar-

bitral, caracterizada por suas próprias especificidades, estabilizadoras e movimentadoras do 

comércio internacional, e existentes no sentido da “sociedade globalizada”.179 Não se trata 

de criar uma solução qualquer, encontrada no vazio, mas tão somente de aplicar aos casos 

as regras jurídicas adequadas ao caso concreto atendendo às expectativas negociais no plano 

transnacional.

Dessa forma, diante de todas as peculiaridades da arbitragem, sobretudo aquelas 

que prevalecem no âmbito internacional, ou, por que não, na “ordem jurídica arbitral”, um 

elemento nefasto, onipresente e típico das relações jurídicas pode gerar uma série de inter-

pretações pelo operador do direito arbitral: o tempo.

3. A arbitragem e o fator tempo

Tanto a arbitragem interna quanto a internacional, ambas idênticas em sua es-

sência, porém diversas em suas especificidades, encontram-se no mesmo patamar de enten-

dimento, no que tange ao fator tempo. 

A partir da visão do direito brasileiro, verificou-se a absoluta despreocupação 

do legislador de fixar regras concernentes a qualquer aspecto que levasse em conta o tempo, 

179 Ver a esse respeito, LOQUIN, Eric. À propos de l’ouvrage d’Emmanuel Gaillard: Aspects philosophiques 
du droit de l’arbitrage international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 2, p. 
325, 2004 ; e ainda, no mesmo sentido, OPPETIT, Bruno. Théorie de l’arbitrage. Paris: PUF, 1998. p. 10.
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apenas excetuando-se a lavratura da sentença arbitral, que, segundo dispõe o art. 23 da Lei 

n.º 9.307/1996,180 deve ser proferida em até seis meses, caso não haja prazo específico esti-

pulado entre as partes. 

Talvez, a despreocupação do legislador em fixar regras mais específicas a respeito 

dos time limits da arbitragem tenha se dado em razão da plena autonomia da qual é dotada a 

arbitragem, o que faz com que o procedimento arbitral seja extremamente flexível,181 um pro-

cedimento “sob medida”,182 de “qualidades próprias”, como dizia Cláudio Vianna de Lima,183 

ou de um objeto de uma “alfaiataria jurídica”, na expressão de José Augusto Fontoura Costa.184

Seja como fator de flexibilidade (3.1), seja como fator de rigidez (3.2), o tempo 

exerce importante influência em um procedimento arbitral, interno ou internacional.

3.1. O tempo como fator de flexibilidade da arbitragem

Quando se fala em flexibilidade da arbitragem, pensa-se, automaticamente, 

na ideia de fixar um procedimento livre, com regras predeterminadas, seja pelas partes, 

180 Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencio-
nado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da 
substituição do árbitro.

181 Sobre a flexibilidade do procedimento arbitral v. FRANCO MONTORO, Marcos André. Flexibilidade do 
procedimento arbitral. 2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo. No prelo.

182 Nesse sentido, v. Steven A Hammond: “One of the great strengths of arbitration is its procedural flexibility,  
which permits the process to be tailored to the particular needs of each case […]” (Making the case in international 
arbitration: a common law orientation to the marshalling and presentation of evidence. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo: RT, v. 5, n. 16, p. 171-196, jan.-mar. 2008). No mesmo sentido v. Karl-Heinz Böckstiegel: 
“There are many ways of managing case efficiently, and it is one of the advantages of arbitration over court 
litigation that arbitral tribunals can shape a tailor made procedure that takes into account the many particularizes 
of each case […] Although it is important to clarify the rules of the game as early as possible, it is also important 
to leave room for flexibility later in the proceedings […]” (Presenting evidence in international arbitration. ICSID 
Review: Foreign Investment Law Journal, Washington, v. 16, n. 1, p. 1-9, 2001).

183 Nesse sentido, dizia o referido mestre: “Tenha-se em conta que a duração rápida, usual, do procedimento 
dos árbitros não é, apenas, um resultado das qualidades próprias do instituto, uma consequência de suas 
já enaltecidas virtudes, quando indicada a alternativa para solver determinado caso concreto de conflito 
de interesses. Esse tempo hábil da arbitragem é, e deve ser, antes de tudo, uma obstinada preocupação. 
Das normas respectivas. Daqueles que a operam”. LIMA, Cláudio Vianna de. A arbitragem no tempo – o 
tempo na arbitragem. In: GARCEZ, José Maria Rossani (Coord.). A arbitragem na era da globalização. 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 17.

184 Segundo esse autor, “Além daquelas tradicionalmente apontadas, pode-se agregar o fato da maior flexibi-
lidade do procedimento, já que na arbitragem este pode ser objeto de uma alfaiataria jurídica instituidora 
de elementos que não dizem respeito às preocupações e objetivos do legislador”. COSTA, José Augusto 
Fontoura. Sobre luzes e sombras: arbitragem. Revista CEJ, Brasília, ano XIV, n. 48, p. 113, 2010.
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seja pelos árbitros, sem se ater às normas processuais cogentes do país sede da arbitra-

gem.185 

Esse procedimento livre justifica-se pela própria autonomia das partes em uma 

arbitragem. Com efeito, um dos elementos de maior importância em uma arbitragem é justa-

mente a autonomia da vontade. O princípio é o seguinte: são as partes que quiseram a arbi-

tragem e, portanto, caberá a elas a regência do procedimento,186 inclusive a fixação dos time 

limits. No entanto, trata-se de uma autonomia que deve estar de acordo com as leis regen-

tes do procedimento e do mérito da controvérsia. Recomenda, nesse ponto, Carlos Alberto  

Carmona, que os advogados estejam sempre “atentos ao problema para que o árbitro foque 

sua atenção sobre o que realmente conta, ou seja, dirija seus esforços para a solução do lití-

gio, ao invés de ocupar-se com quizilas processuais”.187

 Isso importa afirmar, por exemplo, que, no caso de uma arbitragem doméstica, 

o procedimento arbitral não se sujeitará, necessariamente, às regras fixas dispostas pelas leis 

processuais. Excetuam-se, nesse caso, obviamente, os princípios processuais constitucio-

nais, como o respeito ao contraditório, à ampla defesa, e a igualdade das partes, que são de 

185 Nesse sentido, ao menos em matéria de arbitragem internacional, assinalam Schlesinger, Baade, Herzog 
e Wise: “In international commercial arbitration, if the agreement fails to stipulate the applicable law, the 
arbitrators have the leeway to choose what they regard as the most appropriate rule. It has been suggested 
(although the suggestion is controversial) that, in such cases arbitrators, are not necessarily bound to 
apply national law, but may in fact do base their awards on the way the determine to be the rules of the lex 
mercatoria, a modern version of the old law merchant, which exists apart from systems of national law. In 
devising such rules, however, they naturally turn to preexisting rules and institutions for guidance […]” 
(SCHLESINGER, Rudolf B.; BAADE, Hans W.; HERZOG, Peter E.; WISE, Edward M. Comparative 
Law: Cases – Text – Materials. New York: Foundation Press, 1998. p. 45).

186 Não é somente a Lei Brasileira de Arbitragem que consigna a liberdade das partes em fixar as regras do 
procedimento arbitral, conforme o disposto no art. 2.º e seus parágrafos. A Lei Suíça de Direito Internacional 
Privado (LDIP), por exemplo, prevê em seu art. 182 (1) que as partes podem, diretamente, ou referindo-se 
a um regulamento de arbitragem, regulamentar o procedimento arbitral; elas podem também submeter o 
procedimento à lei processual de sua livre escolha (“Les parties peuvent, directement ou par réference à 
un réglement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi, soumettre celle-ci à la loi de 
procédure de leur choix”). Da mesma forma, cita-se a Lei Sueca de Arbitragem (Swedish Arbitration Act) 
que, em seu art. 21, dispõe que o tribunal arbitral deverá tratar o litígio de maneira imparcial, apropriada 
e rápida, além de se conformar com as regras que tiverem sido acordadas entre as partes, em termos 
procedimentais (“The arbitrators shall handle the dispute in an impartial, practical, and speedy manner. 
They shall thereupon act in accordance with the decisions of the parties insofar as there is no impediment 
to so doing”). E, por fim, cita-se o NCPC francês, que, no art. 1.494, dispõe que, na ausência de regras 
estipuladas pelas partes, cabe ao árbitro determinar o procedimento a ser adotado (segunda parte do art. 
1.494 do NCPC francês: “Dans le silence de la convention, l’arbitre règle la procédure, autant qu’il est 
besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage”).

187 CARMONA Carlos Alberto. O processo arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 1, 
n. 1, p. 21-31, jan.-abr. 2004.
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ordem pública e devem imperar em qualquer procedimento arbitral, seja institucional ou ad 

hoc. Trata-se de regras que Georges Bolard classifica de princípios “diretores” do processo 

arbitral.188 O mérito é intangível e constitui a verdadeira essência da arbitragem.

Se as partes quiseram a arbitragem é porque quiseram flexibilidade para a reso-

lução do conflito submetido à via arbitral. E essa flexibilidade se manifesta, além de outras 

formas,189 pela livre disposição sobre as questões temporais, isto é, a possibilidade de se 

prorrogar ou encurtar os prazos em uma arbitragem é premissa quase que mundial em ma-

téria arbitral.

É dessa forma que, em um procedimento arbitral, as partes podem livremente 

estipular o prazo em que a sentença arbitral será prolatada (art. 23 da Lei n.º 9.307/1996), 

pactuar o tempo-limite para apresentação das alegações iniciais e finais, estabelecer um pe-

ríodo predeterminado para a realização de uma prova pericial, bem como o prazo para que o 

correspondente laudo técnico seja disponibilizado etc. Não há peremptoriedade dos prazos, 

nem mesmo a ocorrência dos efeitos da preclusão.190

No direito francês, a questão a respeito do fator tempo na arbitragem interna-

cional (délai d’arbitrage) é criticada no sentido de não haver quaisquer normas concer-

nentes à regulamentação dos prazos, diferentemente do que ocorre na arbitragem interna. 

188 BOLARD, Georges. Les principes directeurs du procès arbitral. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité fran-
çais de l’arbitrage, n. 3, p. 511-540, 2004.

189 Conforme lição, tanto brasileira quanto estrangeira, a flexibilidade do procedimento arbitral se reveste 
de diversas modalidades. A possibilidade do depoimento conjunto de testemunhas, a livre e realização de 
provas, a utilização de meios probatórios modernos (por exemplo a realização de uma audiência arbitral 
por meio de videoconferência), a utilização de expert witness como uma espécie de “perito” do juízo arbi-
tral, entre outras inovações, constituem elementos que as doutrinas brasileira e internacional denominam 
de “flexibilização da arbitragem”.

190 No que se refere aos prazos de preclusão, ao menos no direito arbitral brasileiro, entende Carlos Alberto 
Carmona que, na esfera arbitral, os efeitos da preclusão operam em relação à oportunidade que as partes 
têm para arguir, questões relativas à competência, suspeição, ou impedimento do árbitro (art. 20, caput, 
da Lei n.º 9.307/1996). Dessa forma, Carmona, ao tecer o seu comentário ao referido dispositivo legal, 
assim se manifesta: “Entre essas últimas (questões em que há a atuação do princípio da disponibilidade), 
estão algumas das questões relativas à suspeição e impedimento do árbitro: se as partes, sabedoras de mo-
tivo para afastamento do árbitro, deixam de alegá-lo, estão tacitamente concordando que tal motivo não 
causará a parcialidade do julgamento (ou, pelo menos, estão aceitando o risco de eventual parcialidade), e 
consequentemente não podem reservar-se o direito de, proferido o laudo, trazerem à baila a questão (a não 
ser, é claro, que o motivo de impedimento ou suspeição tenha sido descoberto posteriormente). A preclu-
são, aqui, ocorrerá se a parte que tiver conhecimento do motivo que possa levar à recusa do árbitro deixar 
de apresentar a respectiva exceção na primeira oportunidade que tiver”. CARMONA, Carlos Alberto. 
Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 284.
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Considerando a Corte de Cassação Francesa que a questão do délai d’arbitrage191 não 

constitui matéria de ordem pública internacional,192 e que os prazos da arbitragem depen-

derão necessariamente de uma prévia fixação pelas partes, entende Antoine Kassis que, no 

direito francês, na falta de regra específica, um procedimento arbitral internacional pode-

ria durar eternamente.193 A flexibilidade, nesse ponto, iria ao extremo.

A questão da flexibilidade do tempo na arbitragem também possui seus refle-

xos, quando as partes escolhem as regras procedimentais de uma instituição arbitral para 

que estas prevaleçam.194 Entre as diversas regras comuns aos regulamentos de arbitragem, 

vislumbram-se aquelas que fixam o decurso do tempo, com bastante flexibilidade, o que 

se reflete na possibilidade de prorrogação ou encurtamento dos prazos na arbitragem. Esta 

“flexibilidade temporal” encontra reflexos não só nos regulamentos nacionais de arbitragem 

(3.1.1), como nos regulamentos internacionais (3.1.2).

191 Que significa “prazo da arbitragem”.
192 Sugere, entretanto, Emmanuel Gaillard que a regra segundo a qual os árbitros devem se pronunciar em 

prazo razoável seja considerada, no direito francês, como de ordem pública processual. Confira-se no 
original: “l’exigence que les arbitres du commerce international se prononcent dans un délai raisonnable 
après avoir été saisis pourrait parfaitement être considérée comme faisant partie integrante de l’ordre 
public international procédural français” (Comentário à decisão “Sonidep”. Revue de l’Arbitrage, Paris: 
Comité français de l’arbitrage, p. 97, 1995).

193 Segundo Antoine Kassis, “En matière d’arbitrage international, le silence sur le délai d’arbitrage 
dans le texte proposé par le Comité français de l’arbitrage est il inexplicable [...] Depuis un arrêt de 
la Cour de cassation du 30 juin 1976, on s’accorde à dire qu’en droit français, le délai d’arbitrage ne 
s’impose pas au titre de l’ordre public international. Ainsi donc, selon le droit français, un arbitrage 
international pourrait se prolonger indéfiniment, si les parties ne lui ont pas fixé un délai ou si elles ne 
se sont pas référées dans la convention d’arbitrage à une loi ou à un réglement d’arbitrage comportant 
fixation d’un délai à l’arbitrage international” (La réforme du droit de l’arbitrage international: 
Réflexions sur le texte proposé par le Comité français de l’arbitrage. Paris: L’Harmattan, 2008. p. 
117).

194 Segundo o entendimento de Gabrielle Kaufmann-Kohler, os regulamentos adotados por instituições arbi-
trais possuem o condão de consagrar a primazia da vontade das partes em um procedimento arbitral. É 
dessa forma que, por exemplo, o artigo 14.1, item (ii) do Regulamento de Arbitragem da London Court 
of International Arbitration (LCIA), prevê o seguinte: “14.1 The parties may agree on the conduct of their 
arbitral proceedings and they are encouraged to do so, consistent with the Arbitral Tribunal’s general 
duties at all times; […] (ii) to adopt procedures suitable to the circumstances of the arbitration, avoiding 
unnecessary delay or expense, so as to provide a fair and efficient means for the final resolution of the parties’ 
dispute” (Qui contrôle l’arbitrage? Autonomie des parties, pouvoir des arbitres et principe d’efficacité. 
Liber Amicorum Claude Reymond: Autour de l’Arbitrage – Mélanges Offerts à Claude Reymond. Paris: 
Litec, 2004. p. 153-165). Em sentido idêntico, afirma Carlos Alberto Carmona: “Da mesma forma, 
convém lembrar que o procedimento dos órgãos arbitrais institucionais pode sofrer alterações, a critério 
das partes: prazos podem ser reduzidos ou aumentados, audiências podem ser suprimidas, debates podem 
ser dispensados, etc.” (O processo arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 1, n. 1, 
p. 21-31, jan.-abr. 2004).
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3.1.1. Flexibilidade do tempo refletida nos regulamentos nacionais de arbi-

tragem

• Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC)

O regulamento de arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá é um dos 

mais utilizados em matéria de arbitragem doméstica brasileira, dispondo de enorme flexibi-

lidade procedimental, a qual se inclui a questão do tempo. É dessa forma que o art. 8.4 do 

referido regulamento dispõe o seguinte: “os prazos previstos neste regulamento poderão ser 

estendidos, caso estritamente necessário, a critério do presidente do Tribunal Arbitral”.195

• Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo (Ciesp)

No que se refere à Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo, a regula-

mentação dos prazos da arbitragem é também flexível, no entanto, eles poderão ser modi-

ficados, tão somente durante a fase de instituição de arbitragem. Assim dispõe o art. 7.4 do 

referido regulamento: “Os prazos previstos neste regulamento poderão ser estendidos, se 

estritamente necessário, a critério do Presidente do Tribunal Arbitral, ou do Presidente da 

Câmara, no que pertine ao artigo 2”.196

• Câmara de Mediação e Arbitragem (Arbitac)

A Câmara de Mediação e Arbitragem da Arbitac, uma das mais novas no Brasil, 

possui um regulamento de arbitragem que também trata dos prazos da arbitragem com algu-

ma flexibilidade, eis que, a teor do art. 5, item 4, 

[...] os prazos previstos neste regulamento poderão ser estendidos por 
período não superior àquele nele consignado, se estritamente necessário, a 
critério do Presidente do Tribunal Arbitral, ou do Presidente do Conselho 
Administrativo da Arbitac, no que pertine aos atos de sua competência.197

195 O Regulamento de Arbitragem da CCBC está disponível em: <http://www.ccbc.org.br/arbitragem.
asp?subcategoria=regulamento português>. Acesso em: 31 out. 2010. 

196 O Regulamento de Arbitragem da Ciesp está disponível em: <http://www.camaradearbitragemsp.org.br/>. 
Acesso em: 31 out. 2010.

197 O Regulamento de Arbitragem da Ciesp está disponível em: <http://www.arbitac.com.br/pt/regulamento_
arb.php#5>. Acesso em: 31 out. 2010.
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3.1.2. Flexibilidade do tempo refletida nos regulamentos internacionais de 

arbitragem

• Chambre de Commerce Internationale (CCI)

A CCI possui um dos mais importantes e utilizados regulamentos de arbitragem 

em todo o mundo, tendo sido a última versão de seu regulamento revista no ano de 1998.

Diversas são as regras do Regulamento de Arbitragem da CCI que dizem respei-

to à flexibilidade tratamento do fator tempo em um procedimento arbitral. Por exemplo, a 

respeito do prazo para prolação da sentença arbitral (seis meses), o dito regulamento dispõe 

que “a Corte poderá prorrogar esse prazo, atendendo a um pedido justificado do Tribunal 

Arbitral ou por iniciativa própria, se julgar necessário fazê-lo”.198 Ainda mais emblemática 

a flexibilização do fator tempo em uma arbitragem CCI é a disposição do art. 32 do seu Re-

gulamento: “As partes poderão concordar em reduzir os diversos prazos estipulados no pre-

sente regulamento. Qualquer acordo nesse sentido celebrado após a constituição do Tribunal 

arbitral somente entrará em vigor com a sua concordância”.199

• London Court of International Arbitration (LCIA) 

Outro importante regulamento internacional de arbitragem é adotado pela LCIA, 

sediada em Londres, Inglaterra. No que concerne aos periods of time, o referido regulamento 

pode ser considerado um dos mais flexíveis em matéria temporal, pois possibilita ao Tribunal 

Arbitral reabrir prazos já expirados. Dessa forma, prevê o art. 4.7 do Regulamento da LCIA: 

O Tribunal Arbitral poderá a qualquer momento estender (mesmo que 
tenha expirado o prazo) ou reduzir qualquer prazo prescrito nas presentes 
regras ou na convenção de arbitragem, no que se refere à condução do 
procedimento arbitral, incluindo qualquer notificação ou comunicação a 
ser feita por qualquer das partes.200

198 Artigo 24, item 2, do Regulamento de Arbitragem da CCI, em vigor a partir de 1.º.01.1998.
199 O texto integral do Regulamento de Arbitragem da CCI está disponível em: <http://www.iccwbo.org>. 

Acesso em: 31 out. 2010. 
200 Tradução livre de: “The Arbitral Tribunal may at any time extend (even where the period of time has expired) 

or abridge any period of time prescribed under these Rules or under the Arbitration Agreement for the 
conduct of the arbitration, including any notice or communication to be served by one party on any another 
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•  Regulamento de arbitragem da Uncitral

Por último, cita-se o regulamento de arbitragem elaborado pela United Nations 

Commission on International Trade Law (Uncitral), em 1976, que em seu art. 23 dispõe o 

seguinte: 

Os prazos fixados pelo Tribunal Arbitral para as alegações escritas 
(incluindo as alegações do requerente e do requerido) não deverão passar 
de quarenta e cinco dias. Entretanto, o Tribunal Arbitral deverá estender o 
prazo se concluir que tal extensão é justificada.201

Em termos gerais, levando não só em conta as disposições dos regulamentos 

de arbitragem acima mencionados, mas a própria essência do processo arbitral, é correto 

afirmar que o tempo do procedimento arbitral é bastante flexível e regulado de acordo com 

a vontade das partes, devendo-se ressaltar, todavia, que tal flexibilidade é necessariamente 

sujeita ao controle dos árbitros.202

É de suma importância que um procedimento arbitral se desenvolva de forma 

flexível, ainda mais em matéria internacional, com partes de diferentes nacionalidades e 

culturas jurídicas diferentes, em que a questão da fixação dos time limits pode merecer 

um tratamento bastante flexível pelos árbitros, sob pena de se macular o próprio procedi-

party”. Disponível em: <http://www.lcia.org/LCIA_folder/documents/LCIAEnglisharbitrationrules.pdf>. 
Acesso em: 2 nov. 2010. 

201 Tradução livre de: “The periods of time fixed by the arbitral tribunal for the communication of written 
statements (including the statement of claim and statement of defense) should not exceed forty-five days. 
However, the arbitral tribunal may extent the time-limits if it concludes that an extension is justified”. 
Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf>. Acesso 
em: 2 nov. 2010.

202 Apesar de a arbitragem ser fundada no princípio da autonomia da vontade das partes, como visto no 
ponto acima, sempre existirá um limite a tal autonomia, isto é, um freio a um descabido pedido de uma 
das partes. Esse “freio” resume-se no poder atribuído aos árbitros para o controle do processo arbitral. 
As partes, no processo arbitral, podem formular todos os pedidos que desejaram. No entanto, depen-
dendo do pedido, caso venha a causar distúrbios ao processo, poderá ser indeferido pelos árbitros no 
exercício do poder jurisdicional conferido a esses últimos. Nesse sentido, o entendimento de Charles 
Jarrosson para quem o controle da arbitragem é exercido totalmente pelo árbitro, deixando claro que 
a vontade das partes encontra o seu limite na jurisdicionalidade do poder atribuído ao árbitro, que, em 
virtude desse poder, terá a última palavra. Os poderes do árbitro, em matéria procedimental, se justifi-
cam pela necessidade de eficácia inerente à administração da justiça. JARROSSON, Charles. Qui tiens 
les rênes de l’arbitrage? Volonté des parties et autorité de l’arbitre. Revue de L’Arbitrage, p. 601, Paris: 
Comité français de l’arbitrage, 1999.



80

mento arbitral com quizilas processuais próprias do contencioso judicial, absolutamente 

indesejáveis.203

Enfim, a flexibilidade das questões temporais na arbitragem, diferentemente do 

que ocorre com o contencioso judicial, em que prazos são mais rígidos do que flexíveis,204 

deve ser levada em conta pelos operadores de direito como uma questão do próprio interesse 

da arbitragem, enquanto princípio, de modo que o procedimento flua de acordo com o inte-

resse das partes, pois a elas interessa a resolução do litígio. O esforço que as partes devem 

fazer na atuação de um procedimento arbitral, deixando de lado o que fariam na prática de 

um contencioso judicial, é exatamente o “ponto de equilíbrio da arbitragem”, como entende 

Maristela Basso.205

Acontece que a problemática do tempo, em matéria arbitral, vem à tona quan-

do se trata dos efeitos do instituto da prescrição na arbitragem, o que, por si só, pode cons-

tituir um fator, em vez de flexibilidade, de extrema rigidez, em razão das peculiaridades 

da prescrição.

203 É o que pensa, nesse sentido, Steve Hammond: “Unlike judges, arbitrators must largely expect each 
dispute that comes before them to be handled in an unique manner, both because international arbitration 
is characterized by its consensually-based procedural flexibility, and because, within that flexible process, 
arbitrators know they will confront with each new case a unique combination of foreign laws and lawyers, 
cultural expectations and issues of communication, all of which help define the challenging nature of the 
process [...]” (Making the case in international arbitration: a common law orientation to the marshalling 
and presentation of evidence. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 5, n. 16, p. 171-196, 
jan.-mar. 2008).

204 Nesse sentido o art. 177 do CPC: “Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando 
esta for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa”.

205 Assim entende a eminente professora do Largo de São Francisco: “Não é demasiado ressaltar que a 
ideia fundamental da arbitragem não é deixar às partes a prerrogativa de atuarem como se estivessem 
diante do processo contencioso estatal, e sim reunirem esforços para a solução alternativa do conflito 
que levam à apreciação de um árbitro ou tribunal arbitral. Esse é o ponto de equilíbrio da arbitragem e 
deve ser alcançado pelos sujeitos da relação jurídica compreendida na arbitragem”. BASSO, Maristela. 
Procedimento arbitral atual: necessidade de um diálogo de reforma?. Arbitragem: estudos em homena-
gem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares (in memoriam). São Paulo: Atlas, 2007. p. 7. No mesmo 
sentido, dizia Cláudio Vianna de Lima: “Repetindo-se, para finalizar o ponto, a arbitragem tanto mais 
se integra neste Direito do Futuro – Direito da efetiva pacificação social. É bastante não insistam as 
preconceituosas leis do Estado, como timbram em fazer, no discurso hipócrita de adoção das vitoriosas 
fórmulas da justiça amigável, sem o firme propósito das intoleráveis ‘adaptações’ ao seu autoritarismo 
imoderado e ao seu mau vezo de alterar, precisamente, a essência do êxito das soluções pacíficas e do 
fracasso de suas soluções. Principalmente: é preciso que, sem desvio de intenções, as leis não menos-
prezem o ritmo próprio dos lídimos procedimentos arbitrais” (A arbitragem no tempo – o tempo na 
arbitragem. In: GARCEZ, José Maria Rossani (Coord.). A arbitragem na era da globalização. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 17).
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3.2. O tempo como fator de rigidez na arbitragem

A rigidez do tempo em um procedimento arbitral poderia ser facilmente detec-

tada, se, no deslinde da controvérsia, surgisse uma questão que estivesse sujeita a um pra-

zo decadencial não cumprido por uma das partes. Tal questão, dependendo da lei aplicável 

ao mérito da controvérsia, seria facilmente decidida pelos árbitros, ao menos à luz da lei 

brasileira, em que a decadência constitui matéria de ordem pública material, apreciável a 

qualquer tempo, podendo ser, inclusive, decidida pelo juiz ou árbitro, independentemente 

de pedido prévio por uma das partes.

No entanto, torna-se mais difícil tratar a questão quando se está diante do insti-

tuto da prescrição extintiva.

Ora, o decurso do tempo incita quem foi lesado a agir, seja por meio da ação 

judicial, seja mediante a competente demanda arbitral, instaurando-a em razão de uma cláu-

sula compromissória ou compromisso arbitral. Em outras palavras, o tempo incita à ação, à 

proteção de direitos.206

A não regulamentação específica da prescrição extintiva no âmbito arbitral se 

deu, conforme explicado, não apenas em razão de a prescrição constituir instituto de direito 

material, sendo incabível, por conseguinte, inseri-la no âmbito de uma lei processual, como é 

a Lei Brasileira de Arbitragem, mas também pelo fato de que o legislador facultou às partes, 

em uma arbitragem, a escolha da lei regente dos aspectos processuais e materiais do proce-

dimento arbitral.207 Atribuindo-se às partes o direito de escolha do regime jurídico aplicável 

à controvérsia, a prescrição poderia variar notadamente quanto aos prazos prescricionais, daí 

206 De acordo com o entendimento de Soraya Amrani-Mekki, “Le temps incite à l’action, à la protection 
des droits et à la non-instrumentalisation de la justice par des actions déporvues d’une volonté réelle de 
protection d’un droit” (Le temps et le procès civil. Tese, Paris I. Paris: Dalloz, 2002. p. 30).

207 Nesse sentido, dispõe o art. 2.º, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 9.307/1996: Art. 2.º A arbitragem poderá ser de di-
reito ou de equidade, a critério das partes. § 1.º 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.  
§ 2.º 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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inócua seria a disposição de escolha do direito material se houvesse disposições específicas 

acerca da prescrição no corpo da Lei de Arbitragem.208

Ora, a autonomia na arbitragem é tão plena que faculta às partes a escolha do 

direito aplicável à controvérsia, seja no âmbito processual, seja no âmbito material.

No entanto, a prescrição é um instituto com certas peculiaridades que, se efeti-

vamente aplicadas em matéria arbitral, podem acarretar dúvidas passíveis de gerarem certo 

tumulto ao procedimento arbitral, criando até mesmo um contencioso paralelo à arbitragem. 

A liberdade das partes, tão aclamada em matéria de arbitragem, poderia estar em jogo, quan-

do se trata da incidência da prescrição extintiva.209

Qual a razão dessa dita limitação da liberdade conferida às partes em uma arbi-

tragem, em virtude da questão da prescrição? Uma resposta imediata seria a seguinte: neces-

sidade de imposição de segurança jurídica. Ou senão, como afirmavam Baudry-Lacantinerie 

e Tissier, sem a prescrição, nada seria estável.210

Estabilidade das relações jurídicas. Isto é o que justifica a existência da prescri-

ção extintiva, ainda que tenha que se suplantar o próprio valor concernente à justiça.211

208 Nesse sentido, as palavras de Donaldo Armelin: “A Lei 9.307/96 não cuidou dessa questão, como é per-
feitamente compreensível, considerando-se outorga nela existente às partes a escolha da lei processual e 
material a ser aplicada pelo árbitro ou tribunal arbitral” (Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo: RT, n. 15, p. 65, out.-dez. 2007).

209 Pierre Tercier confirma a premissa de que a arbitragem se fundamenta na liberdade das partes, mas con-
signa que tal liberdade nem sempre existe: “L’arbitrage repose sur la liberté des parties, mais cette liberté 
n’existe souvent pas [...]” (Rôles et Défis de l’Arbitrage Institutionnel. Revista de Arbitragem e Mediação, 
São Paulo, v. 3, n. 9, p. 23-8, abr.-jun. 2006).

210 Nesse sentido, afirmam os referidos autores: “Rien ne serait stable sans la prescription. Un propriétaire ne 
serait jamais assuré de conserver son bien; un débiteur n’aurait jamais la certitude de ne pas être obligé de 
payer deux fois”. BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La prescription. 4. ed. Paris: Librarie 
du Recueil Sirey. 1924. p. 20.

211 Conforme o entendimento de Donaldo Armelin, “a prescrição serve a um dos valores que informam o 
direito, por vezes suplantando o próprio valor justiça, como se desvenda segurança jurídica, cuja exis-
tência decorre de várias causas, inclusive a que emerge da necessária estabilidade das situações jurídicas 
consolidadas” (Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, p. 66, 
out.-dez. 2007).
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E, como afirma Donaldo Armelin, considerando o instituto prescricional “ina-

fastável na faina de prestigiar esse valor, que desafia as épocas e o decorrer do tempo”,212 

não resta alternativa senão investigar como a prescrição, no caso, a extintiva, se insere no 

contexto de uma arbitragem, seja ela regida pelo direito interno, seja ela dotada de dimensão 

internacional.

Eis, portanto, a dúvida: diante da notória flexibilidade em matéria temporal, da 

qual é revestida a arbitragem, como lidar com as questões que concernem ao decurso do 

tempo, pela inércia de uma parte que deixa de instituir, a tempo, uma arbitragem? Qual é a 

influência da prescrição extintiva no âmbito da arbitragem?

Para tanto, torna-se pertinente analisar o objeto e os aspectos da prescrição extin-

tiva, em todas as dimensões propostas e ainda com apoio no direito comparado, em virtude 

de sua diversa natureza jurídica nos diferentes sistemas de direito e legislações. É o que se 

propõe a estudar no capítulo seguinte.

212 ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, 
p. 66, out.-dez. 2007.
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Capítulo 2  
OBJETO E ASPECTOS DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA  
NO DIREITO INTERNO E INTERNACIONAL

A prescrição, seja a aquisitiva, seja a extintiva, constitui instituto jurídico que 

possui as suas raízes na antiguidade, podendo ser detectado em antigos ordenamentos jurídi-

cos, notadamente no sistema romano. 

Para que se possa traçar com segurança o real objeto da prescrição extintiva, 

até a delimitação o âmbito de sua aplicabilidade no contexto de uma arbitragem interna e 

internacional, é preciso que, em um primeiro momento, se apresente um escorço histórico da 

prescrição (1), para, logo após, verificar o seu objeto a partir de diferentes sistemas de direi-

to, notadamente o da civil law em comparação com o da common law (2), até que se chegue 

ao objeto da prescrição em matéria de direito internacional (3).

1. Escorço histórico da prescrição213 

A origem da palavra prescrição vem do vocábulo latino praescriptio, derivado 

do verbo praescribere, formado, segundo Câmara Leal, de prae e scribere, com a significa-

ção de escrever antes ou no começo.214

213 Não se pretende, nesta tese, analisar passo a passo todos os aspectos históricos que envolvem o instituto 
da prescrição, cingindo-se tão somente a tecer sobre os pontos mais importantes que fizeram parte da his-
tória da prescrição. Para uma visão mais detalhada da história do instituto da prescrição v. notadamente as 
seguintes obras: CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José 
de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959; VIANA, Aldir Dias. Da prescrição no direito civil brasi-
leiro. Rio de Janeiro: Forense, 1983; NEVES, Gustavo Kloh Muller. Prescrição e decadência no direito 
civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006; ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no 
novo Código Civil. 3. ed. Campinas: Servanda, 2006; BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De 
La prescription. 4. ed. Paris: Librarie du Recueil Sirey. 1924.

214 CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar 
Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 21. Aldyr Dias Viana promove uma explicação mais detalhada do 
vocábulo praescriptio: “A palavra praescriptio originariamente foi derivada do verbo latino praescribere 
que, por sua vez, formou-se do sufixo prae, significando antes, ou no começo, e do verbo scribo, is, 
psi, ptum, scribere, que, em vernáculo, traduzimos por escrever. Prescrição significou, primeiramente, 
portanto, escrever antes ou no começo. Esse termo não teve, por consequência, inicialmente, nenhuma 
relação direta com o conteúdo da determinação do pretor, mas foi derivado do caráter introdutório 
dessa denominação. No entanto, por uma evolução conceitual, passou ele a significar, por extensão, a 
matéria contida na parte preliminar da fórmula, surgindo em sua nova acepção de extinção da ação, pela 
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No sistema romano, o instituto da prescrição era bastante conhecido e o seu 

surgimento se deu a partir do momento em que os pretores, quando da implementação da 

Lei Aebutia, introduziram o uso de fixar um prazo para o exercício de actiones que não 

estivessem tipicamente previstas em fórmulas. Enquanto isso, as ações do direito quiritário 

permaneciam de exercício perpétuo.215

O fim dessa perpetuidade veio com a Constituição Teodosiana em 424, que abo-

liu a perpetuidade das ações oriundas do jus civile, estabelecendo o prazo de 30 anos para o 

exercício da ação, a partir do dia da exigibilidade do direito.

Posteriormente, as regras impostas por Teodósio II restaram modificadas no pe-

ríodo justinianeu para que fossem implantadas as seguintes regras de caráter genérico: a) a 

prescrição não pode nascer antes da ação; b) o prazo ordinário de prescrição é de 30 anos, e 

existem prazos especiais, maiores e menores; c) o tempo deve ser contado continuamente, 

salvo hipóteses de interrupção. Além disso, foi no período de Justiniano que o termo pres-

crição restou unificado para que se entendessem ali presentes a prescrição aquisitiva e a 

extintiva.216 

O que se pode aferir desse breve contexto histórico da prescrição, no período ro-

mano, é que a prescrição visava à ação. A impossibilidade de exercício da ação pelo decurso 

do tempo tinha por objetivo impedir que o titular pudesse para sempre impor a fórmula ao 

sujeito passivo, sendo esse modelo ampliado do específico ao genérico.217

expiração do prazo de sua duração”. VIANA, Aldir Dias. Da prescrição no direito civil brasileiro. Rio 
de Janeiro: Forense, 1983. p. 2.

215 Nesse sentido, v. Baudry e Tissier explicaram: “Pendant longtemps, on n’y admit point l’extinction des 
obligations ni des actions par suite de la seule inaction de celui qui pouvait les exercer: les actions étaient 
en géneral perpétuelles” (De La prescription. 4. ed. Paris: Librarie du Recueil Sirey. 1924. p. 8).

216 Segundo Câmara Leal, foi Justiniano quem “unificou, dando à longa duração da posse extintiva da reivin-
dicatória o mesmo efeito do usucapião, transformando-se, assim, em título aquisitivo da propriedade. 
CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. 
Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 19. Essa unificação foi bastante criticada por Baudry e Tissier: “Justinien 
mélangea d’une façon assez malheureuse, dans sa codification, la prescription acquisitive et la prescription 
extintctive qui, avant lui, étaient restées distinctes”. BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La 
prescription. 4. ed. Paris: Librarie du Recueil Sirey. 1924. p. 9.

217 Nesse sentido, v. NEVES, Gustavo Kloh Muller. Prescrição e decadência no direito civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. p. 4.
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Santiago Dantas confirma a premissa do sistema romano, de que o objeto da 

prescrição era tão somente a actio: “os romanos nunca conceberam a prescrição como um 

modo de extinguir direitos. A prescrição, para os romanos, está ligada única e exclusivamen-

te à ação”.218 

A evolução do instituto da prescrição se deu ainda no direito medieval europeu 

que, influenciado pelo direito canônico e pela codificação promovida por Justiniano, fez 

constar as disposições acerca da prescrição nas Ordenações Manuelinas (Livro II, Título 35, 

§ 47), e o direito das ordenações ainda dispunha sobre prazos prescricionais curtos, direcio-

nados a penas e multas.219

A história da prescrição perdurou por séculos, até que as legislações de cada país 

adotassem regras acerca do decurso do tempo em seus ordenamentos. Um exemplo da tran-

sição da parte histórica à prática é o Código Civil francês de 1804, que, durante anos, regulou 

a prescrição (de forma unificada, isto é, prescrição aquisitiva e extintiva) nos arts. 2.219 a 

2.281, e recentemente por meio do advento da Lei n.º 2008-561, de 17.06.2008, passou a 

tratar, em separado, as duas modalidades de prescrição.

A partir daí, o conceito de prescrição se desenvolveu sobremaneira,220 conso-

lidando-se o entendimento de sua aplicação para gerar a extinção das ações judiciais, pelo 

decurso do tempo. 

 Seja por meio do conceito de prescrição, adotado pelos países de tradição ro-

mano-germânica, seja o de limitation of actions, pelos países de common law,221 o grande 

218 DANTAS, Santiago. Prescrição e decadência. Programa de direito civil. Aulas proferidas na Faculdade 
Nacional de Direito. (1942-1945). Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1977. p. 397.

219 Nesse sentido v. NEVES, Gustavo Kloh Muller. Prescrição e decadência no direito civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. p. 5.

220 Uma das questões que fizeram parte do histórico da prescrição, mas que não será levada em conta nesta 
tese, por não ser seu objeto, é a dualidade da prescrição (aquisitiva versus liberatória). A diversidade de 
objeto de ambos os tipos de prescrição explica-se pela diferença de objeto, condições e efeitos da prescri-
ção – aquisitiva e liberatória, como explica Câmara leal: “Estamos com os dualistas, porque nos repugna 
admitir a unidade conceitual das prescrições aquisitiva e extintiva, quando nelas deparamos uma tríplice 
diversidade de objeto, condições e efeitos” (Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de 
Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 21).

221 Nesse sentido, v. Gustavo Kloh Muller Neves, que ressalva: “Vale ainda ressaltar que no sistema da 
common law, onde não se fala propriamente em prescription, mas em limitation of actions, a limitation 
é um fenômeno eminentemente processual” (Prescrição e decadência no direito civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. p. 16).
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objetivo da prescrição sempre foi o de punir o titular de um direito pela sua inércia, em prol 

da tranquilidade das relações jurídicas, em sentido estritamente social.

Com o intuito de analisar os efeitos da prescrição extintiva em um procedimento 

arbitral, seja ele doméstico, seja internacional, e sabendo-se que a prescrição atua de manei-

ras diversas nos sistemas da civil law e da common law, é preciso que se faça uma análise 

do instituto prescricional à luz de ambos os citados sistemas de direito. É o que se pretende 

no ponto a seguir.

2. Os aspectos jurídicos da prescrição extintiva vistos a partir dos sistemas da civil 

law e da common law

A abordagem da prescrição extintiva será feita, em primeiro lugar, a partir do 

sistema da civil law, que consagra a tese substancialista da prescrição (2.1) e, em seguida, a 

partir do sistema da common law, em que a prescrição é tratada como simples mecanismo 

processual (2.2).

2.1. O sistema da civil law: a tese substancialista da prescrição

A controvérsia instaurada na doutrina acerca da caracterização da prescrição ex-

tintiva explica-se pelo fato de uns considerarem o referido instituto como uma questão subs-

tantiva, isto é, que atinge o direito material, e outros como uma mera questão processual, em 

que tão somente a ação restaria extinta pela prescrição.222

222 Marc Bruschi resumiu bem essa controvérsia, mediante os seguintes dizeres: “Face à l’ambiguité des 
textes et de décisions de justice sur la portée substantielle de la prescription la doctrine est restée longtemps 
partagée sur la nature de la prescription extinctive. Deux conceptions s’affrontent sur la portée de cet 
effet extinctif. Une première thèse, la conception processualiste, définit d’une manière minimaliste la 
prescription comme une instituition purement procédural qui n’atteint que l’action en justice en laissant 
subsister le droit lui-même. Une seconde thèse, la conception substantialiste au contraire, retient une 
instituition qui relève du fond même du droit et constitue un veritable mode d’extinction de l’obligation. 
Plus précisement, la thèse substantialiste soutient que la prescription éteint non seulement de droit mais 
aussi l’action”. BRUSCHI, Marc. La prescription en droit de la responsabilité civile. Paris: Economica, 
1997. p. 277. Da mesma forma entende Martine Behar-Touchais: “A priori, cette distinction entre le 
droit substantiel et l’action ne paraît pas arbitraire. C’est em effet un des grands débats du droit de la 
prescription extictive de savoir si elle éteint le droit et l’action (c’est la thèse dite substantialiste), ou de 



88

Para fins de transposição da questão à luz do direito arbitral, questiona-se se a 

prescrição extintiva efetivamente tem o condão de extinguir apenas a demanda (ou a preten-

são) arbitral ou o próprio direito oriundo do litígio surgido entre as partes.

Toma-se por base, neste ponto, o direito brasileiro. No ordenamento jurídico 

brasileiro, a prescrição sempre foi disciplinada como figura de direito material (tanto no 

Código Civil de 1916 – arts. 161 a 179 – como no Código Civil de 2002 – arts. 189 a 206). 

Corroborando o caráter substancialista da prescrição, de forma coerente estabeleceu o CPC 

que a prescrição constitui motivo para a extinção do processo “com julgamento do mérito” 

(art. 269, inciso IV).223

Seguindo, portanto, o sistema jurídico da família romano-germânica, a prescri-

ção extintiva, no direito brasileiro, possui natureza substantiva, isto é, trata-se uma questão 

de direito material. O direito brasileiro, seguindo o sistema jurídico da Alemanha,224 adotou 

a regra segundo a qual o foco da prescrição é a pretensão, isto é, o direito subjetivo a uma 

prestação, que dá origem às ações nascidas da lesão de um direito (ações condenatórias).225

A controvérsia na doutrina acerca da natureza jurídica da prescrição é enorme. 

No direito brasileiro, como se verá mais abaixo, a prescrição atinge tão somente a pretensão 

de direito material – o direito de exigir do devedor uma ação ou omissão. O direito jamais 

será afetado, ele sempre subsistirá. Por outro lado, em outros ordenamentos, como o francês, 

que, como o direito brasileiro, constitui um sistema de civil law, a prescrição atinge não só 

savoir si elle éteint seulement l’action (c’est la thèse dite processualiste)” (Foisonnement des delais. Les 
désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de 
Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 14).

223 Conforme a lição e Humberto Theodoro Júnior, “quando os antigos afirmavam que a prescrição produzia 
a perda da ação e não propriamente a perda do direito, referiam-se ao conceito civilístico de ação (a actio) 
e não ao conceito processual. A actio, então, era parte integrante (imanente) do direito material, porque 
não se concebia direito a que não correspondesse uma ação que o assegurasse”. THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Direito estrangeiro: prescrição cambiária. Parecer, p. 14. (Material não publicado, cedido com 
autorização do autor.)

224 Nesse sentido, informa Agnelo Amorim Filho: “Sancionando aquêle entendimento, que remonta ao Direi-
to Romano, o Código Civil alemão, depois de definir a pretensão no seu § 194, como o ‘direito de exigir 
de outrem uma ação ou uma omissão (prestação)’, acrescenta (§ 198) que ‘a prescrição começa com o 
nascimento da pretensão’” (Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 
as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 20, 1960). 

225 Segundo Chiovenda, entre as categorias nas quais se enquadram os direitos subjetivos, inserem-se os 
direitos cuja finalidade é um bem da vida a almejar-se por meio de uma prestação, positiva ou negativa de 
outrem, isto é, do sujeito passivo. Esses direitos, de acordo com Chiovenda, são denominados “direitos a 
uma prestação”, como são as ações pessoais e reais (Instituições de direito processual civil. Tradução da 
2.ª edição italiana por J. Guimarães Menegale. São Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva, 1942. p. 36 e 67).
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a ação, como também o direito. Foi o que decidiu a Corte de Cassação francesa em decisão 

datada de 05.03.1957.226

Com efeito, o próprio Código Civil francês eleva a prescrição extintiva a uma 

causa extintiva do próprio direito, conforme se verifica na dicção do art. 1.234 do referido 

diploma legal: “Art. 1.234. As obrigações se extinguem; [...] Pela prescrição, que será objeto 

de um capítulo a parte”.227 Portanto, a prescrição extintiva é assim definida por Terré, Simler 

e Lequette: “A prescrição extintiva ou liberatória constitui o modo de extinção de obrigações 

que resulta da falta de exercício de direitos em certo lapso de tempo”.228

No entanto, a tese substancialista francesa, que faz com que a prescrição promova 

a extinção de obrigações, é controvertida. Primeiro, em razão de um dispositivo constante 

do NCPC francês, que, em seu art. 122, elenca a prescrição como uma questão fin de  

non-recevoir, isto é, uma das causas para que se julgue extinta a ação por falta de interesse de 

agir. A crítica a esse dispositivo residiria no fato de que apenas a extinção do direito de agir seria 

incompatível com a disposição material francesa de que a prescrição extingue obrigações.229

E não é só: mesmo prevendo expressamente a extinção de direito pela prescrição 

extintiva, os renomados autores franceses Terré, Simler e Lequette colocam a tese segundo 

a qual, ainda que ocorra a prescrição, o direito pode ainda permanecer em estado latente, 

notadamente pelo fato de que é lícito ao devedor renunciar à prescrição adquirida, o que por 

si só indica que o direito do credor, de alguma maneira, subsiste.230

226 Corte de Cassação Francesa, decisão 05.03.1957, RTD Civ. 1957/720, com comentários de P. Hébraud.
227 Tradução livre de: “Les obligations s’éteignent; [...] Par la prescription, qui fera l’objet d’un titre 

particulier”. 
228 Tradução livre de: “La prescription extictive ou libératoire est le mode d’extinction des obligations 

résultant du défaut d’exercice des droits pendant un certain laps de temps”. TERRÉ, François; SIMLER, 
Philippe; LEQUETTE, Yves. Droit civil: Les obligations. 8. ed. Paris: Dalloz, 2002. p. 1352.

229 Portanto, afirmam Terrré, Simler e Lequette: “l’article 122 du nouveau Code de Procédure civile cite, en 
effet, la prescription parmi les fins de non-recevoir, qui tendent ‘à faire déclarer l’adversaire irrecevable 
en sa demande, sans examen au fond, pour défault de droit d’agir’ […]. Cette position s’appuie sur un 
raisonnement par l’absurde: l’extinction du seul droit d’agir en justice se traduirait par l’imprescriptibilité 
des obligations qui ne requièrent pas une action en justice, soit parce que le créancier dispose d’emblée d’un 
titre éxecutoire, soit parce qu’il a déjà exercé son action et détient un jugement non encore executé” (Droit 
civil: Les obligations. 8. ed. Paris: Dalloz, 2002. p. 1378-1379).

230 Assim, sustentam os referidos autores:“En dépit de la pertinence de ces arguments, la thèse de l’extinction 
du droit ne peut être accueillie sans reserves. Ainsi, cette extinction ne se produit-elle pas de plein 
droit et doit-elle être invoquée. Corrélativement, celui qui a payé, même par ignorance, sans opposer 
la prescription, ne peut plus agir en repetition: il est censé avoir payé sa dette et non l’indu. De plus, le 
débiteur peut renoncer à la prescription acquise, ce qui semble bien indiquer que le droit du créancier 
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O pensamento antes exposto já fora objeto de reflexão, no direito brasileiro, por 

Clóvis Beviláqua, que, em igual sentido, afirmou: 

Se o devedor pagar uma obrigação prescrita, não tem direito de repetir, do 
credor, o que lhe deu em pagamento. Isto mostra que a prescrição atua, 
dissolventemente, sobre os órgãos de defesa do direito subjetivo e não 
sobre a parte nuclear do interesse.231

As críticas referentes ao real alvo da prescrição, como visto acima, são absolu-

tamente válidas e pertinentes, ainda que certos autores entendam que a prescrição extinti-

va atingiria o próprio direito.232 Como se verá a seguir, com maiores detalhes, a prescrição 

é apenas uma arma colocada à disposição do devedor, a qual pode ser utilizada ou não. 

Trata-se apenas de um “escudo protetor”, para utilizar as palavras do eminente processua-

lista José Carlos Barbosa Moreira.233 Como se verá ao longo da tese, é esta premissa que 

gera consenso internacional.

A prescrição extintiva no direito brasileiro, como nos sistemas que adotam o mo-

delo romano germânico, é fundada pela existência de uma lesão ao direito (2.1.1), possuindo 

dois grandes objetivos: o primeiro deles, de efeito imediato, é a extinção da pretensão e, 

consequentemente, da ação234 (2.1.2). O segundo deles, mediato, é preservar a ordem social, 

isto é, a extinção da pretensão em razão do escoamento do prazo prescricional como forma 

de garantir a tranquilidade das relações jurídicas (2.1.3).

subsiste d’une certaine manière” (TERRÉ, François; SIMLER, Philippe; LEQUETTE, Yves. Droit civil: 
Les obligations. 8. ed. Paris: Dalloz, 2002. p. 1379). Bénédicte Fauvarque-Cosson, em recente estudo 
sobre os aspectos de direito comparado da prescrição, levantou a seguinte dúvida, com base no direito 
francês: “En France, on s’est beaucoup interrogé sur la portée de l’effet extinctif de la prescription:  
celle-ci éteint-ele seulement le droit d’agir en justice pour l’éxecution de l’obligation, ou bien aussi 
l’obligation elle-même?” (Aspects de droit comparé de la prescription. Les désordres de La prescription. 
Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le concours du 
Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 56).

231 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Paulo de Azevedo, 
1955. p. 269.

232 Nesse sentido, FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Aspects de droit comparé de la prescription. Les 
désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de 
Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 59.

233 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo Código Civil e o direito processual. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, v. 364, p. 186, 2002.

234 Como se notará ao longo da tese, a grande parte dos julgados arbitrais quando referem-se à prescrição, 
aduzem que esta atinge a demanda arbitral propriamente dita. Porém, tecnicamente, à luz do direito brasi-
leiro, a prescrição extingue a pretensão.
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2.1.1. A primeira razão da existência da prescrição: a violação do direito

Para que haja o curso do prazo prescricional, deve ocorrer, necessariamente, uma 

lesão ao direito. É o que dispõe o art. 189 do CCB: “Violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 

É, portanto, a partir da violação ao direito, isto é, do sofrimento da lesão ou do momento em 

que o direito subjetivo vem a ser negado pelo descumprimento do dever jurídico a que ele 

corresponde,235 que o prazo prescricional passa a correr. 

Agnelo Amorim Filho, citando Savigny, confirma essa premissa, dividindo o 

fundamento da prescrição em dois elementos: a) a existência de um direito atual, suscetível 

de ser reclamado em juízo; b) a violação desse direito.236 Sem esses elementos, conforme li-

ção de Câmara Leal, não haveria ação a ser exercida. E, na falta de nascimento desta última, 

não haveria prescrição, pois, para o referido autor, a prescrição “tem por condição primária 

a existência da ação”.237

Nota-se que o direito brasileiro aduz que o termo inicial para a contagem do 

prazo prescricional se dá quando violado o direito. Em contrapartida, o direito francês deixa 

em aberto uma eventual data efetiva de ocorrência de lesão. Com efeito, o art. 2.224 do Có-

digo Civil francês, modificado pela recente Lei n.º 2008-561, de 17.06.2008, dispõe que “as 

235 Nesse sentido, Santiago Dantas, em suas aulas ministradas na antiga Faculdade Nacional de Direito, 
enunciou, com clareza, o conceito de lesão jurídica: “Que é a lesão de direito? A lesão de direito é aquele 
momento em que o direito subjetivo vem a ser negado pelo não cumprimento do dever jurídico que a ele 
corresponde. Sabe-se que da lesão do direito nascem dois efeitos: em primeiro lugar, um novo dever jurí-
dico, que é a responsabilidade, o dever de ressarcir o dano, e, em segundo, a ação, o direito de invocar a 
tutela do Estado para corrigir a lesão do direito. A prescrição deve se conceituar em íntima ligação com a 
lesão do direito. Não surge o problema da prescrição, enquanto não há uma lesão do direito” (Prescrição 
e decadência. Programa de direito civil. Aulas proferidas na Faculdade Nacional de Direito. (1942-1945). 
Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1977. p. 395 e ss.).

236 Acrescenta Agnelo Amorim Filho com clareza: “Compreende-se facilmente o motivo da escolha da lesão 
do direito como termo inicial do prazo de prescrição: é que a lesão dá origem a uma ação, e a possibilidade 
de propositura desta, com o fim de reclamar uma prestação destinada a restaurar o direito, é que concorre 
para criar aquele estado de intranquilidade social que o instituto da prescrição procura evitar” (Critério 
científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos 
Tribunais, v. 300, p. 17-18, 1960). 

237 À lição acima exposta acresce Francisco Amaral: “[...] para que se configure a prescrição é preciso que 
se reúnam os seguintes elementos: a) um direito subjetivo lesado, do que necessariamente nasce uma 
pretensão de ressarcimento; b) a não exigência do cumprimento do respectivo dever, ou do ressarcimento 
do dano; c) o decurso do prazo que a lei prefixa” (Direito civil: introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p. 562).
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ações pessoais ou de cobrança prescrevem no prazo de cinco anos a contar do dia em que o 

titular de um direito tomou conhecimento ou poderia tomar conhecimento dos fatos que lhe 

permitiram exercer o direito de ação”.238 

Dessa forma, o direito francês dispõe que a prescrição extintiva somente come-

ça a correr no dia do nascimento do crédito, isto é somente no dia em que o credor poderia 

propor sua demanda de pagamento. Em outras palavras, o ponto de partida é o dia da exigi-

bilidade da obrigação.

2.1.2.  O objetivo imediato da prescrição extintiva

A discussão a respeito do real foco da prescrição é ferrenha, variando de sistema 

a sistema, de país a país. A abordagem demonstrada acima, acerca da tese substancialista 

da prescrição, por si só, já mostra a dificuldade de determinar qual o objetivo imediato da 

prescrição extintiva. Essa dificuldade residiria na seguinte questão: qual o fim imediato da 

prescrição? Extinguir tão somente a ação, como pretende a tese processualista? Extinguir 

não só a ação, mas o próprio direito, como almeja a tese substancialista? Apenas determinar 

a extinção da pretensão, como faz o direito brasileiro, seguindo o sistema germânico?

No caso do presente estudo, as respostas às questões acima apontadas se mos-

tram relevantes para que se possa qualificar a pretensão arbitral, e se esta última sofre ou não 

os efeitos da prescrição.

Confira-se, em primeiro lugar, o direito brasileiro. Clóvis Beviláqua assim define 

a prescrição: 

Prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e de tôda a sua 
capacidade defensiva, em consequência do não uso delas, durante um 
determinado espaço de tempo. Não é o fato de não se exercer o direito 

238 Tradução livre de “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour 
où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. No caso de 
prestações periódicas, como alugueres, acrescenta Philippe Malinvaud que a prescrição “cour séparément 
à compter de chaque échéance pour chaque paiement qui aurait du être fait; si les créances, bien que 
réptétées, ne sont pas périodiques, comme des visites de médecin, il faudra se référer à l’intention des 
parties”. MALINVAUD, Philippe. Droit des obligations. 7. ed. Paris: Litec, 2001. p. 393-394.
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que lhe tira o vigor; nós podemos conservar inativos em nosso patrimônio 
muitos direitos, por tempo indeterminado. O que torna inválido é o não uso 
da sua propriedade defensiva, da ação que o reveste e o protege.239 

Adotando o conceito de prescrição dado por Clóvis Beviláqua, Silvio Rodrigues 

o desdobra em três elementos: “a) a inércia do credor, ante a violação de um seu direito; b) 

por um período fixado na lei; c) conduz à perda da ação de que todo o direito vem munido, 

de modo a privá-lo de qualquer capacidade defensiva”.240 

Por seu turno, Caio Mário da Silva Pereira entende que, 

[...] diferentemente da prescrição aquisitiva, que atua como força criadora, 
a extintiva ou liberatória conduz à perda do direito pelo seu titular 
negligente, ao fim de certo lapso de tempo, e pode ser, em contraste com a 
primeira, encarada como força destrutiva.241 

Já para Câmara Leal a prescrição visa a atingir a ação: 

É assim que a prescrição extintiva ou liberatória tem por objeto as ações, 
estendendo-se, por isso, a sua aplicação a todos os departamentos do direito 
civil e comercial; tem como condições suplementares a inércia e o tempo; e 
é seu efeito extinguir as ações.242

Finalmente, cita-se Pontes de Miranda, para quem a prescrição não atinge, “de 

regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direi-

239 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Paulo de Azevedo, 
1955. p. 268.

240 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 318.
241 E, demonstrando estar ao lado da tese substancialista da prescrição, complementa Caio Mário da Silva Perei-

ra: “Pelo efeito do tempo, entretanto, aliado à inércia do sujeito, é o próprio direito que perece. O titular não 
pode reclamá-lo pela ação, porque não o pode tornar efetivo. Com o perecimento da ação, extingue-se efeti-
vamente o próprio direito” (Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 1, n. 121, p. 
435). No mesmo sentido, afirma João Bosco Lee: “A prescrição surge da inércia, após determinado período, 
sobre a ação em defesa do direito. Ou seja, opera-se a partir do momento em que o titular do direito deixa de 
exercitá-lo. Por consequência, após o lapso temporal definido por lei, com a prescrição ocorre o perecimento 
do exercício da ação e, de forma reflexa, gera a inoperância do próprio direito a ser tutelado pela demanda”. 
LEE, João Bosco. A internacionalidade da arbitragem – A lei aplicável à prescrição – A interrupção do prazo 
prescricional em procedimento arbitral (parecer). Estudos de arbitragem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 364. 

242 CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. 
Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 21. Igualmente pensa Maria Helena Diniz, ao ensinar que “a prescrição 
tem por objeto as ações; por ser uma exceção oposta ao exercício da ação, tem por escopo extingui-la, 
tendo por fundamento interesse jurídico-social”. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 1982. v. 1, p. 188.
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to, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta [...] ou  

outra manifestação pretensional”.243 E mais adiante confirma o referido autor que “a prescri-

ção concerne às pretensões ou às ações reais; e não direitos”.244

O direito brasileiro acolhe, portanto, a regra segundo a qual a prescrição tem por 

fim a extinção da pretensão.245 Mas o que é a pretensão? 

Uma abordagem de direito comparado responde a essa dúvida. Com efeito, o 

Código Civil alemão adotou no § 194, I, a regra segundo a qual a pretensão funciona como 

“o direito de exigir de outrem uma ação ou omissão”.246 Conforme informa André Fontes, 

essa redação, ao ser submetida à doutrina germânica, fez com que o conceito de pretensão 

se desdobrasse em três elementos: “a) o direito do credor de exigir a prestação devida; b) 

o dever do devedor de apresentar a prestação devida; c) o direito do credor de ficar com a 

prestação devida”.247 

243 PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado: parte geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. t. VI, p. 
102.

244 Idem, ibidem, p. 107.
245 Nesse sentido, vide lição de Antonio Carlos Marcato: “Com inescondível intuito de encerrar, em defini-

tivo, essas disputas doutrinárias, o novo Código Civil não apenas descartou qualquer influência da teoria 
imamentista, como ainda consagrou a tese de que a prescrição fulmina a pretensão (rectius: o direito 
subjetivo a uma prestação, suscetível de lesão), preservados, assim, o direito de ação e o direito subjetivo 
lesionado, que poderá ser espontaneamente atendido pelo devedor” (Interrupção da prescrição: o inciso 
I do artigo 202 do Código Civil. In: CIANCI, Mirna (Coord.). Prescrição no Código Civil: uma análise 
interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 16).

246 Na versão traduzida para a língua inglesa: “(1) The right to demand that another person does or refrains 
from an act (claim) is subject to limitation”.

247 E acrescenta o referido autor, formulando o seu conceito de pretensão com fundamento da doutrina ale-
mã: “Segundo o § 194 I do Código Civil alemão, pretensão é o direito de exigir de outrem uma ação ou 
omissão; a tal redação dobraram-se os seus comentadores que a repetiram uniforme e maciçamente. Com 
a pacificidade da literatura alemã, dizemos que a pretensão é o poder de exigir alguma prestação, pois em 
virtude do seu reconhecimento pela ordem jurídica é que se atribui ao sujeito a proteção para fazer atuar 
o seu direito subjetivo, cabendo ao termo poder a característica de ser convenientemente mais amplo e 
compreensivo, além de ser diretamente utilizável no elemento conceitual. Dizendo-o mais sucintamente, e 
reportando-nos ainda à noção do legislador germânico, podemos assim definir: pretensão é o poder de exi-
gir um comportamento”. FONTES, André. A pretensão como situação jurídica subjetiva. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2002. p. 10-11. Em idêntico sentido v. Pontes de Miranda, para quem “A pretensão é o poder de 
exigir alguma prestação”. PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1974. p. 56.
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Portanto, o que resta atingido pela prescrição é a “vertente de coercibilidade do 

direito mediante atuação jurisdicional”. Pode-se afirmar, portanto, que a extinção da pre-

tensão teria como o mesmo efeito a extinção da exigibilidade jurídica do direito, isto é, a 

possibilidade de concretização da sanção jurídica por parte do seu titular.248

Com base na lição acima, aliada também ao ensinamento de Agnelo Amorim Fi-

lho de que os direitos subjetivos a uma prestação são os únicos passíveis de sofrer os efeitos 

da prescrição, pois somente eles são suscetíveis de lesão, chega-se à inarredável conclusão, 

baseada nas próprias palavras deste último autor, de que “Só as ações condenatórias podem 

prescrever, pois são elas as únicas ações por meio das quais se protegem os direitos suscetí-

veis de lesão, isto é, os da primeira categoria da classificação de Chiovenda”.249

Na certeza de que o verdadeiro objeto da prescrição é a extinção das pretensões 

condenatórias (em que o foco prático de extinção é dirigido, em termos processuais, à de-

manda), a controvérsia acerca do estado do direito persiste. Ao menos no direito comparado.

Os defensores da teoria substancialista, como os franceses, como visto no tópi-

co anterior, tendem a concordar com a teoria segundo a qual a prescrição extingue o pró-

prio direito. Outra teoria residiria no fato de que não existe direito sem ação, como afirma  

Soraya Amrani-Mekki, que, em tese eminentemente processualista, defende a ideia de que 

não vingaria o estado latente do direito mesmo após a expiração do prazo prescricional, pois 

um “direito sem ação é um direito inútil, ineficaz”.250

248 Esse é o correto entendimento de José Rogério Cruz e Tucci, que assim afirma: “Com o advento para 
consumar a prescrição, esta culmina atingindo a vertente de coercibilidade do direito mediante atuação 
jurisdicional; vale dizer, a possibilidade do respectivo titular de direito subjetivo tornar efetivo o estado 
de subordinação criado potencialmente com o direito, procurando impor ao sujeito passivo da relação um 
determinado comportamento”. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Tempo e processo. São Paulo: RT, 1997. 
p. 58.

249 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 
as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 20, 1960.

250 Na versão original, a referida autora afirma a respeito: “Cette théorie processualiste a le particularisme de 
paraître diminuer la force, l’importance de l’action en justice. Même éteinte, elle laisserait subister le droit 
substantiel. En fait, il n’est rien. Tout au contraire, cela peut révéler l’extreme importance de l’action en 
justice puisqu’un droit sans action est un droit inutile, inefficace. L’action en justice n’a même pas à nier 
le droit substantiel, son extinction seule suffit à entraîner son inefficacité”. AMRANI-MEKKI, Soraya. Le 
temps et le procès civil. Tese, Paris I. Paris: Dalloz, 2002. p. 40.
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Não se pode concordar com o exposto pela autora acima citada, que proclama a 

instrumentalidade como o único meio de reaver um direito. Não há dúvidas de que a pres-

crição fulminará a pretensão, que, ao menos no direito brasileiro, será extinta (a ação), em 

termos materiais. Mas o direito sempre permanecerá vivo, só que em estado latente, até mes-

mo porque o devedor pode renunciar à prescrição após a consumação do seu prazo, poderá 

pagar dívida prescrita ou, ainda, no curso de uma ação judicial, sequer alegar a prescrição, 

sequer apresentar exceção de direito material.

A razão a respeito do fim imediato da prescrição está com Agnelo Amorim Filho, 

que clama apenas pela extinção da pretensão, com a subsistência do direito, que, em alguns 

casos, segundo o referido professor paraibano, poderá voltar a atuar.251 

Nesse mesmo sentido manifesta-se a doutrina portuguesa, que em lição clara e 

objetiva sustenta que a subsistência do direito, ainda que fulminado o prazo prescricional, 

justifica-se pelo simples motivo de que o devedor poderá ter a faculdade de recusar o cum-

primento da obrigação e, ainda, que, no caso de pagamento de uma obrigação prescrita, nada 

mais do que uma obrigação natural estaria sendo cumprida pelo devedor.252

A partir da grande controvérsia doutrinal a respeito da finalidade da prescrição – 

extinção da ação, da pretensão ou do direito –, e considerando-se que, para fins processuais, 

no direito brasileiro, a ocorrência de prescrição faz com que a ação seja extinta com resolu-

251 Nesse sentido, manifesta-se Agnelo Amorim Filho: “Assim, com a prescrição, limita-se o prazo para o 
exercício da ação. Esgotado o prazo, extingue-se a ação, mas somente a ação, pois o direito correspon-
dente continua a subsistir, se bem que em estado latente, podendo, em até alguns casos, voltar a atuar”. 
AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 
as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 20, 1960. No mesmo sentido, vale conferir as 
palavras de José Rogério Cruz e Tucci, a respeito: “Certo é que a prescrição não extermina qualquer di-
reito material, embora, sob o ponto de vista ontológico, visando a conferir segurança jurídica, os lapsos 
prescricionais atendem à conveniência de que não perdure por tempo muito longo a possibilidade de 
exercer pretensão perante órgão investido de jurisdição” (Tempo e processo. São Paulo: RT, 1997. p. 57).

252 Assim sustenta Ana Filipa Morais Antunes, comentando as disposições acerca da prescrição extintiva do 
Código Civil Portugûes: “O CC vigente consagrou a doutrina defendida por Vaz Serra. A prescrição não 
extingue obrigações; o efeito da prescrição será facultar ao obrigado o poder de recusar o cumprimento 
(cf. n. 2 do artigo 304.º). Oposta com êxito a prescrição, o titular do direito perde uma das faculdades que 
lhe assistia, deixando de poder exigir o cumprimento judicial da prestação. No entanto, o cumprimento da 
obrigação prescrita, depois de invocada a prescrição, será válido e eficaz e equivalerá ao cumprimento de 
uma obrigação natural, gozando o titular do direito prescrito da soluti retentio (cf. n. 2 do artigo 304.º)” 
(Prescrição e caducidade. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 53).
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ção do mérito (art. 269, inciso IV, do CPC),253 considerando que o direito violado (ensejador 

da ação ou da pretensão) subsiste, ainda que em estado latente, e considerando finalmente 

que os países de civil law adotam a tese substancialista da prescrição – que extingue a ação 

em sentido material –, o presente estudo adotará o entendimento de que a prescrição aqui 

abordada visará às pretensões arbitrais, as quais, se propostas a partir da existência de con-

venção de arbitragem válida, assimilam-se plenamente às ações judiciais, à diferença de que 

se estará no âmbito de uma outra jurisdição – a jurisdição arbitral.

2.1.3. O objetivo mediato da prescrição extintiva

Além de objetivar a extinção da pretensão, como determina o direito brasileiro 

ou da ação (ou demanda arbitral), conforme revelado pela maioria das legislações sobre 

prescrição, a prescrição extintiva tem por fundamento final, porém não imediato, a garantia 

de estabilidade das relações jurídicas, isto é, extinguindo-se as pretensões, acabariam as 

incertezas, os processos tardios, cujas provas já se pereceram, seriam eliminados e, ao final, 

garantir-se-ia a realização da paz social.

A doutrina brasileira possui um consenso no sentido de que a estabilidade das 

relações jurídicas, pela realização da paz social, constitui o grande e final fundamento da 

prescrição extintiva. Para Francisco Amaral, por exemplo, a prescrição justifica-se na me-

dida em que, para garantir a tranquilidade da ordem jurídica, preservando a estabilidade e a 

segurança das relações sociais, o titular de uma pretensão deve exercê-la em um certo lapso 

temporal.254

253 Segundo Freddie Didier Jr., “a decisão que acolhe a prescrição é decisão do mérito, porque diz respeito à 
impossibilidade de obtenção da eficácia jurídica pretendida – efetivação da prestação devida – em razão 
da perda de eficácia da pretensão” (Aspectos processuais da prescrição: conhecimento ex officio e alega-
ção em qualquer fase do procedimento. In: CIANCI, Mirna (Coord.). Prescrição no Código Civil: uma 
análise interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 59).

254 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 562. Na mesma 
linha de pensamento, Donaldo Armelin afirma que a permanência da prescrição “no universo do direito 
durante séculos e, praticamente, a sua onipresença nos ordenamentos jurídicos atuais revelam a sua im-
portância para a harmonia e segurança da vida social” (ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, p. 66, out.-dez. 2007).
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Igualmente, um dos autores estrangeiros que mais se dedicou ao estudo da pres-

crição extintiva, Fayez Hage-Chanine, entende que a prescrição “introduz a paz nas relações 

humanas eliminando os problemas e perturbações que poderiam ser causados pelos proces-

sos tardios”. Complementa afirmando que, “de todas as instituições do direito civil, a pres-

crição é a mais necessária à ordem social”.255 

Garantir a estabilidade social pela previsão legal de extinção dos processos tar-

dios constitui questão de interesse social. E como o tempo se refere inarredavelmente a uma 

questão pública, é correto afirmar que a prescrição extintiva constitui uma questão de ordem 

pública. É esse o entendimento de diversos autores que se dedicaram ao tema da prescrição, 

por exemplo, Câmara Leal. Este autor vê a questão da prescrição como matéria de ordem 

pública, eis que o fato de se extinguirem ações pela ocorrência de prescrição teria o condão 

de evitar situações de incerteza e instabilidade. E, mesmo considerando a existência de um 

interesse privado que envolve a prescrição, assevera o referido autor que “a lei tem por fim 

prover a um interesse privado, ela age precipuamente no interesse público”. 256 

Da mesma forma pensa J.M. Carvalho Santos, para quem o “interesse social” da 

prescrição, portanto, “está a exigir que tenham soluções definitivas às situações contrárias 

ao direito”. A inércia do credor que deixa o tempo transcorrer sem efetivar o exercício de seu 

direito faz com que se estabeleça 

[...] uma incerteza uma situação de dúvida, que a ordem jurídica condena. 
E por condená-la, não tolerando que permaneça este estado contrário aos 
interesses superiores da ordem pública, é que se impõe um termo, fazendo 
tal estado cessar. 257

O objetivo da prescrição, visto de uma maneira global, é, portanto, de interesse 

eminentemente social, cessando situações de incerteza e instabilidade, com a punição da-

255 HAGE-CHANINE, Fayez. La prescription extinctive en droit international privé. Recueil des cours de 
l’académie de droit international de La Haye, t. 255, p. 239, 1995.

256 Em linhas gerais, esta é a lição de Câmara Leal: “Tôda instituição legislativa deve assentar-se sobre um 
motivo de ordem jurídico-social porque, mesmo quando a lei tem por fim prover a um interesse privado, 
ela age precipuamente no interesse público, visto como essa é a sua função, pela influência que o equi-
líbrio das relações privadas exerce sobre a ordem pública. Colocada a questão nesse terreno, devemos 
reconhecer que o único fundamento aceitável da prescrição é o interesse jurídico-social” (Da prescrição 
e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 29).

257 CARVALHO SANTOS, J.M. Código Civil brasileiro interpretado. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1956. p. 372.
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quele que não exerce o direito pela inércia. Nesse sentido, Baudry-Lacantinerie e Tissier já 

diziam que a prescrição é um instituto necessário para a estabilidade de todos os direitos e 

que nada seria estável sem a prescrição.258

A punição da incerteza, inerente ao instituto da prescrição extintiva, também se 

encontra presente em matéria de direito internacional, notadamente a Convenção de Nova 

York de 1974 (Convenção de NY de 1974), sobre a prescrição em matéria de venda inter-

nacional de mercadorias, adotada pela United Nations Commisssion on International Tra-

de Law (Uncitral). Com efeito, a parte introdutória da nota explicativa do secretariado da  

Uncitral concernente à referida convenção aduz que o grande objetivo do prazo de prescri-

ção é proteger as relações jurídicas punindo as incertezas, e, assim, fazendo justiça.259

Acrescentam-se à nota explicativa emanada no secretariado da Uncitral as perti-

nentes palavras de Carpenter, as quais se enquadram perfeitamente ao real intuito da referida 

convenção, e para quem “A prescrição simplifica muito os negócios: torna o ônus da prova 

menos pesado, dispensando aquele, ao qual incumbe a obrigação, de remontar a épocas em 

que não se poderiam encontrar mais vestígios do direito”.260

258 BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La prescription. 4. ed. Paris: Librarie du Recueil Sirey. 
1924. p. 20. No original: “La première pensée qu’éveillent dans l’esprit les définitions ci-dessous est que 
la prescription constitue une spoliation: le propriétaire est dépouillé de son droit de propriété, le créancier 
de son droit de créance. Mais on sait que la prescription est tout au contraire, une instituition nécessaire 
por la stabilité de tous les droits [...]. Rien ne serait stable sans la prescription. Un propriétaire ne serait 
jamais assuré de conserver son bien; un débiteur n’aurait jamais la certitude de ne pas être obligé de 
payer deux fois”. Da mesma forma já preconizava Câmara Leal, quando afirmava que o interesse social 
de ordem pública dirigido contra quem não exerce o seu direito de ação no tempo previsto pela lei, o que 
é o caso, deve prevalecer: “É contra essa inércia do titular, diante da perturbação sofrida pelo seu direito, 
deixando de protegê-lo, ante a ameaça ou violação, por meio da ação, que a prescrição se dirige, porque 
há um interesse social de ordem pública em que essa situação de incerteza e instabilidade não se prolonga 
indefinidamente. Não é pois contra a inércia do direito, mas contra a inércia da ação, que a prescrição age, 
a fim de restabelecer a estabilidade do direito, fazendo desaparecer o estado de incerteza resultante da 
perturbação, não removida pelo seu titular [...]” (Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de 
Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 24-25). Em sentido idêntico vide CARPENTER, Luiz. F. 
Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. p. 81.

259 No original: “The basic aims of the limitation period are to prevent the institution of legal proceeding 
at such a late date that the evidence relating to the claim is likely to be unreliable or lost or to protect 
against the incertity and justice that would result if a party were to remain exposed to unasserted claims 
for an extensive period of time”. Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_
goods/1974Convention_status.html>. Acesso em: 12 nov. 2010.

260 CARPENTER, Luiz. F. Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. p. 82.
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Em suma: a prescrição possui como objetivo mediato a preservação da seguran-

ça jurídica, porque ela desafia o decurso do tempo, regulamentando os efeitos da expiração 

do prazo.261

Essa é a ideia central do instituto da prescrição extintiva, ao menos nos países de 

tradição romano-germânica (ou países de civil law, como o Brasil): a punição ao que deixa 

de exercer o seu direito de ação no prazo estipulado por lei, em prol da estabilidade social. 

Resta saber, mais adiante, se a estabilização das relações jurídicas na esfera da 

arbitragem, principalmente na arbitragem internacional, pode materializar-se por meio do 

instituto da prescrição. A lição de Carpenter acima citada pode ser uma luz para que a pres-

crição simplifique os negócios tratados na esfera da jurisdição arbitral.

2.2. O sistema da common law: a tese processualista da prescrição

Passa-se a tratar neste tópico dos aspectos inerentes à prescrição extintiva sob 

a ótica dos países que adotam o sistema da common law. Estados Unidos da América e a 

Inglaterra, por exemplo, não só adotam o sistema da common law, como possuem aspectos 

muito semelhantes na área de direito privado.262 

Nos países de common law, a prescrição extintiva possui uma conotação diversa 

pelo fato de o dito instituto possuir caráter de direito processual, tendo o sentido de aquisição 

de direitos e não o de extingui-los, como ocorre nos países de civil law. Trata-se do conceito 

de limitation of action, utilizado na Inglaterra,263 ou statute of limitations,264 mais comum nos 

Estados Unidos da América.

261 Nesse sentido. V. ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São 
Paulo: RT, n. 15, p. 66, out.-dez. 2007.

262 É o que afirma Peter Hay: “Despite this natural development toward the elaboration of own ways and 
solutions, English and American law constitute a legal family with a closer relation to each other, especially 
in the area of private law, than is the case of the legal systems of Continental Europe”. HAY, Peter. An 
Introduction to U.S. Law. 2nd ed. USA: Butterworth Legal Publishers, 1991. p. 2.

263 Vide o Limitation Act de 1980, composto de 41 seções.
264 Vide notadamente o Federal Rules of Civil Procedure, “Rule” n.º 8, item c (Affirmative Defenses).
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As questões relativas à prescrição, nos países de common law, por serem emi-

nentemente processuais, diferenciam-se drasticamente do sentido da prescrição nos países 

de civil law. Por ser expediente processual nos países de common law, a prescrição é total-

mente regida pela lex fori, constituindo, inarredavelmente, questão de ordem pública pro-

cessual. Nesse sentido, nos Estados Unidos, por exemplo, o chamado Federal Rules of Civil 

Procedure, na Rule n.º 8, item c265 (Affirmative Defenses), elenca a prescrição (statute of 

limitations) como uma regra processual a ser invocada pelo réu (defendant) no primeiro 

momento que lhe for possível se manifestar.

Na Inglaterra, as questões inerentes à precisão extintiva, no direito interno, estão 

dispostas em uma lei específica – a Limitation Act, de 1980,266 composta por quarenta e uma 

seções, todas dedicadas aos prazos-limite para a propositura de demandas, como prazos para 

as ações fundadas em responsabilidade extracontratual (torts), dispostos na Seção 2 e prazos 

para ações fundadas em simples contratos (Seção 5).

Sendo considerada uma questão processual na Inglaterra e nos Estados Unidos, a 

prescrição depende da decisão de o autor propor ou não uma ação judicial. No direito inglês, 

as convenções sobre renúncia à prescrição são plenamente válidas. Com efeito, conforme o 

direito inglês, o contrato é válido no momento em que há a consideration e que ele preenche 

os requisitos legais concernentes à validade dos contratos.267 Já no direito brasileiro (art. 191 

do CCB) as disposições sobre prescrição são irrenunciáveis (ao menos durante o curso da 

265 RULES OF CIVIL PROCEDURE – Rule nr. 8 (c) Affirmative Defenses. “In responding to a pleading, 
a party shall set forth affirmatively accord and satisfaction, arbitration and award, assumption of 
risk, contributory negligence, discharge in bankruptcy, duress, estoppel, failure of consideration, 
fraud, illegality, injury by fellow servant, laches, license, payment, release, res judicata, statute of 
frauds, statute of limitations, waiver, and any other matter constituting and avoidance or affirmative 
defense”.

266 A Limitation Act de 1980 é a legislação vigente na Inglaterra a respeito da prescrição extintiva das ações. 
No entanto, a Law Comission inglesa publicou, no ano de 1998, relatório propondo diversas mudanças 
nessa lei, notadamente com o intuito de modificar a duração dos prazos prescricionais dispostos na Lei 
de 1980. Tal informação é confirmada por Bénédicte Fauvarque-Cosson: “En 1998, la Law Comission a 
publié des propositions de réforme qui s’appuient sur une importante étude de droit comparé, y compris 
du droit français [...]. une nouvelle loi sur la prescription pourrait voir le jour, avec pour objectif principal 
l’abrègement des délais de prescription [...]” (Aspects de droit comparé de la prescription. Les désordres 
de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec 
le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 48).

267 Nesse sentido, FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Aspects de droit comparé de la prescription. Les 
désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de 
Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 58.
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prescrição), porquanto questão de ordem pública. O mesmo ocorre no direito francês (art. 

2.250 do CC francês).

Um exemplo interessante, em abordagem comparativista, é o tratamento do ins-

tituto da prescrição extintiva pelo direito escocês. Com efeito, o sistema jurídico da Escócia 

distingue, de forma clara, a conotação processual e substantiva da prescrição extintiva.268 

Isto é, enquanto a prescrição (prescription) extingue os direitos do autor da ação, a limitation 

configura tão somente a impossibilidade do direito de agir, após a expiração de determinado 

prazo.269 Portanto, a legislação escocesa a respeito da prescrição é denominada Prescription 

and Limitation Act, que teve origem no ano de 1973, sendo reformada em 1984, e constitui 

um extraordinário exemplo do que o direito comparado pôde proporcionar a uma legislação 

de um país em matéria de prescrição. O preâmbulo da Prescription and Limitation Act esco-

cesa demonstra a natureza híbrida do tratamento da prescrição, pois leva em conta os efeitos 

materiais da prescrição (extinção das obrigações, como adotada pelo direito francês), assim 

como os efeitos processuais (extinção das ações – legal proceedings).270

Outro ponto relevante acerca da prescrição extintiva nos países de common law 

é a questão do termo inicial da prescrição. 

268 Com efeito, o art. 3.1 do Prescription and Limitation Act de 1973 explicita a diferença dos termos 
prescription/limitation da seguinte forma: “In Scots Law, prescription is different from the concept of 
limitation, in that, if negative prescription applies the right/obligation is extinguished altogether – it ceases 
to exist. Whereas limitation is effectively a legal bar or impediment to the creditor being able to exercise 
his rights against the debtor who owes the obligation. Under the principle of limitation of the obligation/
right still exists, it is just is no longer enforceable”.

269 Segundo Bénédicte Fauvarque-Cosson, originalmente o termo limitation, que configura a prescrição 
extintiva no direito inglês, era desconhecido do direito escocês. Este último referia-se unicamente à noção 
de prescrição do direito romano. Diante da transposição de um certo número de limitations, vindas do 
direito inglês, a Escócia adotou como lei específica à prescrição a Prescription and Limitation Act, em 
1973, sendo posteriormente reformada no ano de 1984. FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Aspects 
de droit comparé de la prescription. Les désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. 
Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des 
activités professionnelles, 2000. p. 57-58.

270 Eis a versão original do preâmbulo da Prescription and Limitation Act, promulgada pela Escócia em 
1973: “An Act to replace the Prescription Acts of 1469, 1474 and 1617 and make new provision in the law 
of Scotland with respect to the establishment and definition by positive prescription of title to interests 
in land and of positive servitudes and public rights of way, and with respect to the extinction of rights 
and obligations by negative prescription; to repeal certain enactments relating to limitation of proof; to 
re-enact with modifications certain enactments relating to the time-limits for bringing legal proceedings 
where damages are claimed which consist of or include damages or solatium in respect of personal injuries 
or in respect of a person’s death and the time-limit for claiming contribution between wrongdoers; and for 
purposes connected with the matters aforesaid”.
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Como visto no tópico em que se tratou da prescrição nos países de civil law, no 

caso do Brasil, por exemplo, o prazo prescricional corre desde o momento em que o direito 

é violado. Ou no caso da França, em que a prescrição nasce no momento de exigibilidade da 

obrigação.

A questão resta um pouco mais complexa nos países de common law, pois de-

penderá do tipo de dano ocorrido para que se configure o termo inicial do prazo prescricio-

nal. Nesse sentido, o direito inglês prevê que a prescrição começa a correr quando a causa 

da ação é possível de ser demandada (when de cause of action accrues), isto é: desde a falta 

contratual, para os contratos; quando a vítima sofre o dano e não o dia em que o evento da-

noso efetivamente sucedeu.271

Nos Estados Unidos, depois da decisão lavrada pela Corte Suprema Americana 

no caso Urie vs. Thompson,272 em 1949, o ponto de partida da prescrição é a data segundo a 

qual o demandante teve condições de descobrir a existência do dano. Trata-se aí do método 

do discoverability test,273 segundo o qual, quando o prejuízo ataca a própria pessoa (prejuízo 

pessoal e não econômico), o prazo prescricional começa a correr da ciência real ou presumi-

da do titular acerca de seu direito e da possibilidade de seu respectivo exercício.

271 Seção 2 do Limitation Act inglês, de 1980: “Time limit for actions founded on tort – An action founded 
on tort shall not be brought after the expiration of six years from the date on which the cause of action 
accrued”. 

272 Trata-se de caso em que, no ano de 1940, a vítima, que havia sido bombeiro, trabalhando nos trens da 
companhia do réu, havia invocado que a inalação de areia durante o curso de seu emprego (1910 a 1940) 
gerou danos à sua saúde. A Corte Suprema americana decidiu que, apesar de o autor da ação ter sofrido 
de “silicosis” durante longos anos, o ponto de partida da prescrição a ser levado em consideração era a 
data em que o funcionário pôde efetivamente descobrir a existência do dano. Em termos gerais, a Corte 
adotou o método da discoverability test para retardar o início do prazo prescricional. A crítica a esse 
caso, na visão de Bénédicte Fauvarque-Cosson, reside no fato de que, por mais que o funcionário tivesse 
conhecimento do dano, ele não sabia que poderia acionar judicialmente a empresa, o que restou omisso 
na decisão da Corte Suprema americana. A íntegra dessa decisão está disponível em: <http://supreme.
justia.com/us/337/163/case.html>. Acesso em: 12 nov. 2010. Para maiores detalhes sobre esse caso v. 
FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Aspects de droit comparé de la prescription. Les désordres de La 
prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le 
concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 51.

273 A adoção do método da discoverability test foi difundido no meio internacional e incorporado nos Prin-
cípios Unidroit de 2004 para caracterizar o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Segundo 
informa Lauro Gama Jr., “Reconhecendo a importância do sistema do accrual test no passado e o fato de 
adequar-se aos contratos de compra e venda, os Princípios optaram pela adoção do sistema da descoberta 
(discoverability test), segundo o qual a prescrição começa a correr da ciência real ou presumida do titular 
acerca de seu direito e da possibilidade de seu respectivo exercício” (Contratos internacionais à luz dos 
Princípios do Undroit 2004: soft law, arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 412).



104

O tratamento da prescrição em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, 

como visto, é bastante casuístico, diferentemente dos países de civil law que procuram re-

gulamentar os prazos prescricionais de uma maneira mais funcional. Em comparação com o 

sistema da civil law, a conclusão a que se chega é que a prescrição nos países que adotam o 

sistema da common law constituem uma mera regra processual, não acampando as caracte-

rísticas típicas e específicas da civil law, das quais são dotadas o instituto da prescrição (por 

exemplo, as regras acerca da dualidade da prescrição, a materialidade da prescrição etc.). 

Trata-se, como afirma Bénédicte Fauvarque-Cosson, de uma simples regra processual, não 

afetando a substância do direito.274

As características principais da prescrição extintiva a partir do sistema da  

common law, como visto acima, são próprias do direito interno de cada país. 

Tais características mudam radicalmente quando se está diante da esfera do di-

reito internacional. Uma forte análise à luz do direito comparado faz com que a prescrição 

extintiva, no contexto do direito internacional, tome rumos absolutamente diversos dos que 

são adotados nos sistemas de direito interno. 

3. A prescrição extintiva no direito internacional

Delineadas as noções gerais da prescrição extintiva, com destaque à comparação 

deste instituto entre os sistemas da civil law e da common law, passa-se a analisar a prescri-

ção sob a ótica do direito internacional.

O estudo da aplicabilidade da prescrição no âmbito do direito internacional, no-

tadamente o privado, revela grande importância e interesse para o presente trabalho, tendo 

274 Nesse sentido, afirma a professora da Universidade de Paris II: “En outre, dans ces pays de common law, 
nulle polémique comparable à celles qui sont au coeur du droit français: analyse dualiste ou unitaire de 
la prescription; distinction entre les délais de prescription et les autres (delais préfix, delais de forclusion, 
délais de procédure); théorie des prescriptions présomptives; caractère d’ordre public des délais...Il est 
vrai que la prescription y est perçue comme une instituition de procédure et qu’elle n’affecte pas le fond 
du droit”. FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Aspects de droit comparé de la prescription. Les désordres 
de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec 
le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 55.
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em vista que, em matéria de arbitragem internacional, a prescrição poderá receber um trata-

mento diverso do que recebe no direito interno, principalmente em razão da autonomia da 

arbitragem internacional, que fica completamente desvinculada de quaisquer disposições do 

direito interno das partes litigantes ou mesmo das leis da sede da arbitragem.

A tentativa de uma regulamentação das normas sobre prescrição dentro da arbi-

tragem internacional requer um exame minucioso a partir do direito internacional privado, à 

luz da regra do conflito de leis.

 Precisamente, a prescrição extintiva, apesar de manter sua noção clássica, toma 

rumos diferentes no âmbito do direito internacional privado, sobretudo no que tange à deter-

minação da lei aplicável ao litígio e ainda no que concerne ao seu caráter de ordem pública 

no campo internacional.

Para examinar como se insere a prescrição exinttiva e seus diversos elementos 

no âmbito do direito internacional, propõe-se a divisão deste tópico em três partes: na pri-

meira, analisar-se-á de forma breve os aspectos gerais da prescrição extintiva no direito in-

ternacional público (3.1). Na segunda, a destacar-se-ão os principais aspectos da prescrição 

extintiva no direito internacional privado, sobretudo à luz de diversas convenções interna-

cionais (3.2). Finalmente, serão abordados os principais aspectos das regras sobr prescrição 

extintiva dispostas nos Princípios elaborados pela Unidroit em 2004 (3.3).

3.1. Aspectos gerais da prescrição extintiva no direito internacional público

Apesar de não constituírem o foco principal deste estudo, algumas considera-

ções merecem ser apresentadas no que tange ao âmbito de aplicabilidade da prescrição ex-

tintiva em matéria de direito internacional público, pois, de alguma forma, influenciam no 

adequado tratamento da prescrição na esfera internacional, contribuindo para esta tese.
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Desviando um pouco das relações privadas e adentrando nas relações diplomá-

ticas entre os Estados, sem maior profundidade,275 um dos elementos que se destacam como 

típico das relações privadas, mas concebidos na esfera pública, é o da prescrição extintiva.

Conquanto haja um entendimento escasso de negação da existência de um ver-

dadeiro direito internacional,276 a prescrição extintiva é admitida como um importante ele-

mento na vida do direito internacional. P.A. Verykios elenca três primordiais razões para a 

existência da prescrição extintiva em sede de direito internacional público: a prescrição está 

em conformidade com a prática dos Estados; a prescrição é admitida em todas as legislações 

internas dos Estados; a prescrição é necessária a toda disciplina jurídica.277

Assim como nas legislações internas, no direito internacional público, o instituto 

da prescrição extintiva é visto como um elemento contribuinte da ordem social, preservando 

o direito à prova daquele que pode aproveitar a prescrição278 e cessando o estado de incer-

teza que haveria se não houvesse prescrição. A utilidade da prescrição no âmbito do direito 

275 As discussões acerca da definição de “direito internacional público” e seu real escopo são diversas. Ver, 
principalmente, a posição adotada por Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva e Hildebrando Accioly: 
“Seja como for, parece-nos que se deve definir o DI como o conjunto de normas jurídicas que regulam as 
relações mútuas dos Estados e, subsidiariamente, as das demais pessoas internacionais, como determina-
das organizações, e dos indivíduos” (Manual de direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 1998. 
p. 3).

276 Segundo Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva e Hildebrando Accioly, “Poucos autores ainda negam a 
existênca do direito internacional, e é sintomático que os Estados nunca recorrem a este argumento, mas 
buscam dentro do próprio DIP justificar as suas ações. Mas convém mencionar os argumentos que têm 
sido apresentados, geralmente inspirados em noções de direito civil, como o da ausência de leis interna-
cionais, de tribunais e de sanções” (Idem, ibidem, p. 3).

277 Nos dizeres originais do referido autor: “Les raisons que donnent les auteurs pour expliquer l’existence 
de la prescription en droit international sont nombreuses; elles ne sont pas toutes très exactes. Parmi 
celles-ci, on doit en retenir trois: 1) la prescription est conforme à la pratique des Etats, 2) elle est 
admise dans toutes les legislations internes, et 3) elle est necéssaire à toute discipline juridique”. 
VERYKIOS, P.A. La prescription en droit international public. Paris: Pedone, 1934. p. 11. Da mesma 
forma, Kaj Hobér aduz o seguinte: “Based on an analysis of international practice, it is believed that 
the application of the principle of prescription presupposes – at least prima facie – the simultaneous 
existence of four criteria, vis, (a) unreasonable delay in the presentation of a claim, (b) imputability of 
delay to the negligence of the claimant, (c) absence of a record of facts and (d) the respondent must be 
placed at a disadvantage in establishing his defence” (Essays on International Arbitration. New York: 
Jurisnet, 2006. p. 183).

278 A “boa administração da prova” seria um dos grandes fundamentos para a existência da prescrição extinti-
va em sede de direito internacional público, como afirma Roger Pinto: “Le rôle de la prescription s’efface 
au profit de son rôle probatoire. La prescription apparaît avant tout comme un instrument de preuve. 
Elle facilite l’administration de la prevue” (La prescription en droit international. Recueil des cours de 
l’académie de droit international de La Haye, t. 1, p. 387-455, especialmente p. 394, 1955).
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internacional público residiria, portanto, na boa administração da justiça, idêntica à utilidade 

no direito interno, como afirmava Roger Pinto.279

Ocorre que, no âmbito do direito internacional público não existe um prazo co-

mum, um prazo certo de prescrição.280 Em razão de a prescrição extintiva ser um instituto 

reconhecido por todas as nações civilizadas e necessário à estabilidade de todos os direitos, 

há que reconhecer que, na órbita do direito internacional público, a prescrição deve ser vista 

como um princípio geral de direito,281 no sentido do art. 38, § 3.º, da Estatuto da Corte In-

ternacional de Justiça.282 Não é apenas, portanto, em razão da previsão interna em cada país 

que há esse reconhecimento à prescrição. Este existe, a título de princípio geral do direito 

internacional, como entende Verykios, em razão do reconhecimento geral pelos países de 

que a prescrição é um instrumento útil à estabilidade dos direitos.283 

Nessa esteira, e em virtude do progresso das discussões, sobretudo no âmbi-

to arbitral acerca da responsabilidade internacional dos Estados, a discussão a respeito da  

279 Segundo este autor “Les exigences d’une bonne administration de la justice, identiques en droit interne 
et en droit international, fonderaient l’instituition”. PINTO, Roger. La prescription en droit international. 
Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, t. 1 p. 387-455, especialmente p. 401, 
1955.

280 Essa inexistência de prazos prescricionais no direito internacional público levou Roger Pinto a crer 
que a questão deveria ser tratada como “costume”, eis que a imperatividade do regime prescricional 
seria própria do âmbito interno de cada país. Dessa forma, as conclusões de Roger Pinto baseiam-se na 
seguinte premissa: “Le droit international public ne peut emprunter cette armature, ce regime juridique 
spécial de la prescription. Il remonte au principe, à la coutume. Source reconnue par le droit international, 
la coutume, crée, transforme, éteint les règles et les obligations, conformément à son régime juridique 
propre. Le recours à prescription est donc inutile” (La prescription en droit international. Recueil des 
cours de l’académie de droit international de La Haye, t. 1 p. 387-455, especialmente p. 29, 1955).

281 Assim entende P.A. Verykios: “[…] le droit international positif comprend, en vertu d l’art. 38, § 3º, du 
Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale, tous les principes generaux du droit reconnus 
par les nations civilisées dans leurs législations internes. Par l’effet de ce texte, il suffit qu’un principe 
soit admis par la législation interne de tous les pays civilisées, pour qu’il fasse aussi partie du droit 
international, c’est-à-dire qu’il soit applicable dans les rapports ente Etats” (La prescription en droit 
international public. Paris: Pedone, 1934. p. 17).

282 Art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça: “A Corte, cuja função seja decidir conforme o direi-
to internacional as controvérsias que sejam submetidas, deverá aplicar (3) os princípios gerais do direito 
reconhecidos pelas nações civilizadas”.

283 Assim, sustenta P.A. Verykios: “La prescription, étant un principe généralement reconnu dans les 
législations internes des pays civilisées, fait partie ainsi du droit international positif en vertu de l’art. 
38, § 3º, du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale, non parce qu’elle est recue dans 
le droit interne de tel ou tel pays, mais parce que, étant reconnue part tous les pays, elle constitue un 
principe général du droit” (La prescription en droit international public. Paris: Pedone, 1934. p. 55). No 
mesmo sentido afirma Kaj Hobér: “Public international law does not contain any such tome limits. This 
notwithstanding, the principle of extinctive prescription is recognized in public international law” (Essays 
on International Arbitration. New York: Jurisnet, 2006. p. 153).
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prescrição extintiva nas relações internacionais284 ganhou força e foi levada em consideração 

pelo Instituto de Direito Internacional, em sessão na Haia realizada em 31.07.1925. Nessa 

sessão, cujos relatores foram Nicolas Politis e Charles de Visscher, restaram adotadas regras 

concernentes à prescrição extintiva em direito internacional público, fundamentando-se nas 

seguintes premissas:285

Tendo examinado o valor da prescrição liberatória nas relações 
internacionais e constatado com satisfação que o estudo do referido instituto 
restou considerado pelo comitê de especialistas instituído pela sociedade 
das nações para a codificação progressiva do direito internacional;

Abstendo-se de, quanto à matéria, apresentar uma regulamentação 
detalhada cuja proposta de recomendação aos governos seria prematura;

Estima que as regras gerais formuladas a seguir devem inspirar árbitros e 
juízes internacionais em suas sentenças e podem ser utilmente completadas 
notadamente quanto aos prazos e causas de suspensão e interrupção por 
acordos privados inseridos especialmente nos tratados obrigatórios 
de arbitragem ou nos tratados de empresa, comércio, de navegação, de 
propriedade literária, artística ou industrial e, em geral, nas convenções de 
natureza econômica, social ou financeira.

Nota-se, antes de passar às regras adotadas pelo IDI, que as premissas adotadas 

pelo referido instituto deixam evidente a perfeita assimilação entre a arbitragem e a justiça 

comum, eis que se trata de regras destinadas à aplicação tanto por juízes como por árbitros.

Diante das premissas acima elencadas, o IDI formulou as seguintes regras:286

I – Considerações práticas, de ordem de estabilidade e de paz, devem 
fazer inserir a prescrição liberatória das obrigações entre estados, dentre 

284 Nesse sentido, v. VERYKIOS, P.A. La prescription en droit international public. Paris: Pedone, 1934. p. 
141.

285 As regras adotadas pelo IDI, na sessão da Haia de 1925 estão disponíveis em: <http://www.idi-iil.org/
idiF/resolutionsF/1925_haye_01_fr.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2010. Tradução livre do original: “Ayant 
examiné la valeur de l’instituition de la prescription libératoire dans les rapports internationaux, et 
constaté avec satisfaction que son étude a été rétenue par le Comité d’experts institué par la Société 
des Nations pour la codification progressive du droit international; Tout en s’abstenant d’arrêter quant à 
présent sur la matière une règlementation détaillée qu’il serait prématuré de recommander à l’adoption des 
gouvernements; Estime que les règles générales ci-après formulées doivent inspirer dans leurs sentences 
les arbitres et juges internationaux et peuvent être utilement être complétées, notamment quant aux délais 
et aux causes de suspension et d’interruption, par des accords particuliers insérés spécialement dans les 
traités d’arbitrage obligatoire ou dans les traités d’établissement, de commerce, de navigation, de propriété 
litéraire, artistique ou industrielle et en général dans les conventions de nature économique, sociale ou 
financière”. 

286 Regras traduzidas do francês para o português por Paulo Borba Casella, Fundamentos do direito interna-
cional pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 740.
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os princípios gerais de direito, aos quais tribunais internacionais devem 
assegurar aplicação;

II – Na falta de norma convencional em vigor, nas relações entre estados 
em litígio, ficando prazo prescricional, a determinação é questão de fato, 
deixada à soberana apreciação do juiz internacional, para admitir o meio 
tirado do decurso do tempo, devendo discernir, das circunstâncias da causa, 
a existência de razão pela qual a prescrição se imponha;

III – Dentre os elementos para fundamentar a decisão, o juiz deve levar em 
consideração:

1.º A origem pública ou privada e o caráter contratual ou delitual do 
litígio, a prescrição devendo ser mais dificilmente admitida para as dívidas 
públicas, que para as de origem privada, para dívidas contratuais, que para 
as ex delicto e,

2.º A circunstância que o atraso da reclamação se aplique à produção ou à 
renovação da dívida; a prescrição não mais deve ser admitida em caso de 
renovação, quando a inação do estado reclamante puder ser imputável à 
parte adversa, ou caso de força maior;

IV – a prescrição de crédito de origem privada, conforme esta se rege 
pela lei interna competente, torna inaceitável a reclamação internacional, 
exceto quando se possa colocá-la em discussão, segundo norma de direito 
internacional, quanto aos fundamentos da própria prescrição; e

V – o juiz internacional não pode suprir de ofício o meio tirado da 
prescrição.

As conclusões imediatas que se tiram das recomendações do IDI dão conta de 

que a sociedade internacional não mereceria ter as regras sobre prescrição codificadas, por-

quanto inerentes a cada Estado.287 Como aponta Paulo Borba Casella, as questões inerentes 

à prescrição poderiam ser objeto de adendos, para fins de complementar questões relativas a 

prazos, causas de suspensão ou de interrupção da prescrição.288

287 Segundo as conclusões adotadas pelo IDI: “La prescription libératoire des obligations entre Etats mérite 
d’être reconnue comme une instituition du droit international positif, tant à raison des considérations 
d’ordre, de stabilité et de paix qui en justifient le principe qu’en raison des applications qui en ont été 
faites par la jurisprudence arbitrale” (La prescription libératoire en droit international public. Institut de 
droit international, Session de La Haye (1925). Mélanges – Droit International – 1910-1926. Faculté de  
droit de Paris, 1925, p. 17).

288 Assim, sugere o professor do Largo de São Francisco: “Em vista da utilidade do conceito de prescrição 
liberatória, nas relações internacionais o estudo deste se justificaria como tema para codificação do direito 
internacional e, embora abstendo-se de regulamentação detalhada, seria prematuro propor aos governos 
as regras gerais que deveriam inspirar árbitros e juízes internacionais em casos concretos, os quais tenham 
de ser julgados. Poderão ser as regras completadas, quanto a prazos, ou causas de suspensão ou de 
interrupção, por acordos ou cláusulas em tratados específicos”. CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos 
do direito internacional pós-moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 739.
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A questão mais interessante das recomendações acima expostas se resume ao 

próprio âmago da questão da prescrição: a manutenção da ordem, da paz e da estabilidade, 

que sempre devem ser levadas em conta pelo juiz ou árbitro internacional, que, soberana-

mente, aplicará à causa o prazo prescricional competente, necessariamente o que for aplicá-

vel à controvérsia.

Diante das breves considerações acima colocadas, é possível, no mínimo, extrair 

a conclusão de que a prescrição extintiva opera normalmente no campo do direito internacio-

nal público, ostentando as mesmas finalidades impostas por cada direito interno, mas caben-

do ao juiz ou ao árbitro decidir acerca do caso concreto sem se ater a uma lei interna. Como 

disse P.A. Verykios, “a prescrição de direito internacional possui uma existência própria”.289

A aplicação ou não de um prazo prescricional, a caracterização da prescrição em 

matéria internacional e a decisão de se aplicar entre um ou outro prazo prescricional diante 

de um eventual conflito de leis constituem questões próprias do direito internacional priva-

do e cuja ocorrência é usual em matéria de arbitragem internacional. A proposta do tópico 

seguinte é tecer aspectos gerais da incidência da prescrição extintiva no âmbito do direito 

internacional privado.

3.2. Aspectos gerais da prescrição extintiva no direito internacional privado

Em matéria de direito interno brasileiro, a prescrição extintiva não causa grandes 

dificuldades de interpretação. Trata-se tão somente de um instituto legal cujo objetivo é coi-

bir a inércia do credor, fazendo-o por meio da extinção da pretensão. Trata-se de um meio, 

portanto, de caráter eminentemente social, criado justamente para garantir a estabilidade da 

justiça.

No entanto, em matéria de direito internacional privado, o estudo da prescrição 

extintiva ganha contornos distintos, porquanto fica o referido instituto submetido ao conflito 

de leis no espaço. A questão de maior efeito problemático residiria na aplicação da correta 

regra de conexão de direito internacional privado. Isto é, as dúvidas se dariam a respeito da 

289 VERYKIOS, P.A. La prescription en droit international public. Paris: Pedone, 1934. p. 191.
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aplicabilidade da lei de determinado foro no qual se trava a demanda (chamada pela doutrina 

de lex fori) ou da lei estrangeira conflitante, normalmente regente da obrigação ou, de forma 

genérica, a lei determinada por uma das várias regras de conexão, geralmente em contrapo-

sição à lex fori. Conquanto diversas sejam essas leis (lex contractus, lex loci delicti etc.), a 

presente adotará o termo no sentido genérico – lex causae.290 Uma das clássicas questões 

que podem constituir objeto de conflitos entre lex fori e lex causae é a prescrição extintiva.

Sendo classificada de forma diversa por diferentes sistemas jurídicos (os países 

da família romano-germânica – civil law – qualificam a prescrição como uma questão de ca-

ráter substantivo, enquanto os países do judge-made law – common law291 –, especialmente 

os Estados Unidos da América e a Inglaterra, como uma questão processual),292 tais questões, 

por uma razão própria, serão tratadas mediante uma análise comparativista.293 

Portanto, mesmo levando-se em conta que não se tem o direito comparado 

como apenas um método, mas sim uma disciplina autônoma,294 a abordagem da prescri-

ção no contexto do direito internacional privado deverá ser realizada sob uma perspectiva 

comparativista, de modo a identificar as soluções já contempladas em outros ordenamen-

tos, sempre com o objetivo de melhor interpretar ou mesmo reformar,295 caso necessário, 

o direito interno.

290 Da mesma forma aqui colocada, v. DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 9. ed. 
atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 299-300.

291 Como bem aponta Bénédicte Fauvarque-Cosson, para um jurista de common law, a expressão “prescrição 
extintiva” pode parecer contraditória, pois a noção de prescrição serve para denominar o mecanismo que 
permite adquirir direitos, e não extingui-los (Aspects de droit comparé de la prescription. Les désordres 
de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec 
le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 45).

292 Haroldo Valladão consigna que, “no Brasil, a matéria é substantiva, sendo regulada pelo C. Civil. Já na 
Inglaterra, Estados Unidos, etc. a matéria é adjetiva, sendo regulada pelo C. de Processo Civil, seguindo, 
portanto, a Lex Fori” (Direito internacional privado. Rio de Janeiro: Faculdade de Direito da UFRJ, 1966. 
p. 89-90).

293 Sobre o objetivo do direito comparado, ao menos como uma disciplina autônoma do direito, afirmam 
Mary Ann Glendon, Michael W. Gordon e Christopher Osakwe: “Comparative law then, as an academic 
discipline in its own right, is a study of the relationship, above all the historical relationship, between le-
gal systems or between rules of more than one system” (Comparative Legal Traditions. Saint Paul: West 
Publishing, 1985. p. 7).

294 Nesse sentido, v. Bénédicte Fauvarque-Cosson: “Since comparative law consists primarily of the 
application of the comparative method, it should include comparisons among internal, international, 
European, as well as foreign sources of law” (Development of Comparative Law in France. In: REIMANN, 
Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. p. 38).

295 Como assevera Amílcar de Castro, “O direito comparado consiste em exame de duas ou mais ordens 
jurídicas, para explicar as respectivas semelhanças e diferenças. O resultado desse trabalho, puramente 
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No âmbito do direito internacional privado, a prescrição extintiva possui importan-

tes diferenças conceituais em relação à prescrição do direito interno. Isso se explica pelo fato 

de que o direito internacional privado constitui a disciplina cuja finalidade é resolver o proble-

ma do conflito de leis no espaço, em relação à mesma espécie jurídica. Sua missão é justamente 

fixar, entre duas leis de nacionalidade diversa, qual a competente para regular uma determinada 

relação jurídica simultaneamente eficaz em territórios de diferente nacionalidade.296

O que se revelaria imperioso para o estudo da prescrição extintiva em matéria de 

direito internacional privado? Para uns, como Clóvis Beviláqua, a questão se resolveria de 

maneira aparentemente simplória, uma vez que, segundo o referido mestre, a prescrição, como 

meio de extinção de ações, deveria depender apenas da mesma lei aplicável à obrigação.297

Em contrapartida, Fayez Hage Chanine, ao tentar detectar os problemas próprios 

do direito internacional privado em matéria da prescrição extintiva, pondera o seguinte: 

em um primeiro momento, é preciso saber se, em direito internacional privado, existe uma 

prescrição extintiva ou várias prescrições extintivas. E, em um segundo momento, é preciso 

determinar o campo de aplicação da prescrição extintiva: 

• Da lei de polícia e da regra material em relação à regra de conflito;

• Da regra de elaboração convencional em relação à regra de origem interna;

• Da regra da elaboração convencional em relação a uma outra regra de elabo-

ração convencional.298

científico, utilíssimo na interpretação e reforma de leis, pode contribuir para o aperfeiçoamento do direito 
internacional privado, mas deste não faz parte [...]” (Direito internacional privado. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008. p. 44).

296 Nesse sentido v. CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José 
de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 105.

297 Assim afirma Clóvis Beviláqua: “[...] como a prescrição extingue a ação, fere o direito em um de seus 
elementos, deve depender da mesma lei que preside à formação do vínculo obrigacional ou a constituição 
do direito defendido pela acção que se tracta de saber se está ou não prescripta”. BEVILÁQUA, Clóvis. 
Princípios elementares de direito internacional privado. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1906. p. 200. Edição 
histórica.

298 No original: “La diversité et la multiplicité de ces règles incitent à poser deux questions: la première est 
d’ordre théorique et consiste à savoir si, en droit international privé, il existe une prescription extinctive 
ou des prescriptions extinctives. La seconde est d’ordre pratique et consiste à fixer le champ d’application: 
– de la loi de police et de la règle matérielle par raport à la règle de conflit; - de la règle d’élaboration 
conventionnelle par rapport à la règle d’origine interne; - de la règle d’élaboration conventionnelle par 
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 Por mais que seja um instituto cujo objetivo é estabelecer a paz social, a prescri-

ção no âmbito internacional possui um alcance mais amplo do que no plano interno, dadas 

as suas diferentes situações de aplicabilidade. A questão, outrora classificada como sujeita 

à pouca discussão,299 nos dias de hoje requer minucioso estudo, sobretudo à luz do direito 

comparado. Não há, com efeito, como excluir do direito comparado uma situação de conflito 

de leis, ainda mais levando-se em conta que se tratará de confrontar lei alienígena com a lei 

nacional.

Com efeito, o grande propósito da prescrição em direito internacional privado é 

detectar qual o prazo prescricional a ser aplicado em um determinado litígio. Nesse sentido, 

Patrick Courbe resume em duas simples indagações o propósito do estudo da prescrição ex-

tintiva no âmbito do direito internacional privado: 

Qual o direito que deve se adaptar ao fato quando a situação releva a 
aplicação de outro ordenamento jurídico, isto é, em uma palavra, quando 
se trata de uma situação internacional? Qual a lei que fixará o tempo e 
ordenará a extinção da ação judicial, porque tardia ou nascimento pela 
posse de uma nova prerrogativa?300

Atento aos problemas que poderiam gerar a prescrição no âmbito do direito in-

ternacional privado, o Instituto de Direito Internacional, na sessão de Viena realizada em 

rapport à um autre règle d’élaboration conventionnelle”. HAGUE-CHANINE, Fayez. La prescription 
extinctive en droit international privé. Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, 
t. 255, p. 251, 1995.

299 Câmara Leal, em sua monografia sobre a prescrição e a decadência, assim se pronuncia: “Para com-
preendermos as dificuldades desse problema jurídico bastará citarmos as palavras de Weiss, prefaciando 
a obra de Michel: ‘Poucas questões há, no tão vasto domínio do direito internacional privado, que tenham 
solicitado o esforço e a curiosidade dos jurisconculto, no mesmo grau que a prescrição liberatória’” (Da 
prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 106). 
Também entendendo pela pouca discussão da prescrição liberatória no âmbito do direito internacional 
privado, Clóvis Beviláqua assim se manifesta: “[...] mas, como a doutrina deu historicamente uma forte 
connexidade aos dois institutos, a prescrição e a usucapião, havendo pouco a dizer a respeito delles em 
direito internacional privado, nenhum mal virá de que aqui appareçam unidos” (Princípios elementares de 
direito internacional privado. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1906. p. 201. Edição histórica).

300 Tradução livre de: “Et quel droit fault-il adapter au fait lorsque la situation dépasse le cadre d’un système 
juridique, lorsqu’elle est, en mot, internationale? Quelle est la loi qui fixera le temps et ordonnera l’extinction 
de l’action en justice, parce que tardive, ou la naissance par la possession de’une prerrogative nouvelle?”. 
COURBE, Patrick. La presctiption en droit international privé. Les désordres de La prescription. Textes 
réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le concours du Centre de 
recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 67.
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27.08.1924, cujo relator foi M. Albéric Rolin, adotou as seguintes regras visando a dirimir 

problemas relativos à prescrição diante de um conflito de leis:301

I – A prescrição liberatória das obrigações convencionais é regida, em 
primeiro lugar, para lei regente do contrato, suas condições, sua existência, 
sua duração; 

II – A prescrição liberatória será, todavia, considerada adquirida desde que 
seja a partir da lei que partes aceitaram ou aparentemente aceitaram como 
as regras de suas convenções.

Pertence à mesma lei determinar se e em que medida será possível às partes, 
em matéria de prescrição liberatória, exercer a sua autonomia, notadamente 
no que se refere à redução ou prolongação do prazo prescricional.

III – A prescrição também poderá ser considerada adquirida pelos tribunais 
que apreciam o litígio, em virtude da lei do foro, se a prescrição invocada 
constitui, a partir daquela lei, uma instituição de ordem pública absoluta, 
obstaculizando a aplicação de toda lei estrangeira, mesmo daquela que seria 
normalmente a competente para reger a prescrição (como por exemplo, 
sobre interesse de terceiros, sobre considerações de humanidade etc.).

IV – A lei que fixa o prazo de prescrição rege também o termo inicial, a 
suspensão, a interrupção e o efeitos da prescrição. 

Em relação ao direito internacional privado brasileiro, a prescrição jamais fora 

objeto de previsão específica. Alguns antigos projetos de lei (que não se efetivaram) previam 

questões inerentes à prescrição para questões de direito internacional privado, como o proje-

to de Clóvis Beviláqua, que, em seu art. 21, previa que 

A prescrição extintiva é regida pela lei do logar em que se originou 
a obrigação, e a usucapião pela da situação dos bens. Si estes forem 
moveis, que tenham mudado de logar entre o começo e o fim do prazo da 
usucapião, esta será regulada pela lei da situação delles ao tempo em que 
se consummar.

301 As regras adotadas pelo IDI, na sessão de Viena de 1924, estão disponíveis em: <http://www.idi-iil.org/
idiF/resolutionsF/1924_vien_02_fr.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2010. Tradução livre do original: “I – La 
prescription libératoire des obligations conventionnelles est régie en premier lieu par la loi qui régit le 
contrat, ses conditions d’existence, et sa durée; II – La prescription libératoire sera toutefois tenue pour 
acquise dès qu’elle se sera d’après la loi que les parties ont acceptée ou sont censées d’avor acceptée 
comme règles de leurs conventions; Il appartient à la même loi de detérminer si et dans quelle mesure il 
est loisible aux parties, en matière de prescription libératoire, d’exercer leur autonomie, notamment pour 
ce qui concerne l’abréviation ou la prolongation du délai de prescription; III – Elle pourra aussi être tênue 
pour acquise par les tribunaux saisis du litige en vertu de la seule loi du for, si la prescription invoquée 
constitue, d’après cette loi, une instituition d’ordre public absolue, faisant obstacle à l’application de toute 
loi étrangère, même de celle qui serait normalement competente pour la régir (par exemple sur l’intérêt 
des tiers, sur des considérations d’humanité, etc); IV – La loi qui fixe le délai de la prescription en régit 
également le point de départ, la suspension, l’interruption et les effets”.



115

No entanto, a disposição acima citada não foi adotada pelo legislador brasileiro 

quando da edição do Decreto-lei n.º 4.657, de 04.09.1942 (Lei de Introdução ao Código 

Civil), pelo entendimento, à época, de que, por ser a prescrição um instituto de “extinção 

de direitos”, não haveria a necessidade de se criar uma lei específica sobre este instituto no 

âmbito do direito internacional privado, pela simples razão de a prescrição estar submetida, 

obrigatoriamente, à lei regente do contrato.302 Em outras palavras, sendo a prescrição um 

instituto universalmente conhecido, bastaria conectá-la à lei governante de um contrato li-

tigioso para que produzisse seus regulares efeitos. Seria algo supérfluo ou inócuo qualquer 

disposição legal acerca da prescrição no direito internacional privado.

O que se nota é que, dentro do espírito do direito internacional privado, a prescri-

ção adquire contornos menos rigorosos do que os do direito interno, porquanto a determina-

ção do prazo prescricional esteja submetida necessariamente à lei que regerá a relação jurídi-

ca entre determinadas partes, no contexto de um determinado litígio de caráter internacional.

Tal questão sofrerá uma análise mais aprofundada no capítulo a respeito da de-

finição do regime jurídico aplicável à prescrição extintiva nas arbitragens internacionais, 

com um tópico específico relativo à determinação da lei aplicável à prescrição extintiva no 

contexto do direito internacional privado.

302 A não adoção do art. 21 do Projeto de Clóvis Beviláqua resta informada por Jacob Dolinger, que, citando 
Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, afirma: “Informam Eduardo Espínola e Eduardo Espínola 
Filho. Tratado de Direito Civil Brasileiro Vol. VIII, p. 608, nota j, que tal dispositivo foi conservado pela 
Comissão revisora e aprovado pelo Parecer do Deputado Azevedo Marques. Mais tarde, no entanto, quan-
do do parecer para votação do título preliminar, o mesmo relator já não incluiu o preceito, que não veio a 
figurar no substitutivo Andrade Figueira. Argumentou Andrade Figueira: ‘Propositalmente não tem trata-
do da prescrição, de que se ocupa o projeto. A prescrição ou é um meio de extinguir direito e obrigações, 
é prescrição extintiva ou é um modo de adquirir a propriedade. Ora, como meio de extinguir direitos, nada 
tem de diferente dos outros meios de extinguir direitos e, se formos criar uma lei de direito internacional 
privado para a prescrição extintiva, devemos criar para todos os meios de extinção de direitos, como 
pagamento e outros. Não há necessidade. A mesma lei que rege o contrato rege-o em todas as suas depen-
dências: rege a prescrição, como todos os outros meios extintivos, como o pagamento, etc. Em resumo, se 
se trata da prescrição extintiva, ou de direito pessoal, como meio extinção, o que se atende é a obrigação, 
que se extingue para uma parte e que nasce para outra; portanto, é o direito pessoal da obrigação... Sabe 
que os novos tratadistas dissertam largamente sobre a prescrição, mas acham que com este sistema está 
resolvida a dificuldade. O projeto manda que a prescrição extintiva siga a lei do contrato e quanto aos 
bens manda que siga a lei da situação. É o que está estabelecido na emenda’”. DOLINGER, Jacob. Ordem 
pública – Prescrição – Direito comparado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 
226, p. 361-362, out.-dez. 2001.
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3.2.1.  A prescrição extintiva à luz das convenções internacionais

Dentro do escopo do direito internacional privado, a existência de uma série de 

convenções internacionais demonstra a preocupação de regulamentar as questões atinentes à 

prescrição extintiva, quais sejam a fixação dos prazos prescricionais, o termo inicial desses 

prazos e, principalmente, o cerne do direito internacional privado, a saber, a definição da lei 

aplicável à prescrição.

Entre as diversas convenções internacionais que dispõem sobre o instituto da 

prescrição extintiva, passa-se a analisar aquelas ratificadas pelo Brasil, incorporadas ao seu 

direito positivo (3.2.1.1) e aquelas não ratificadas, mas de suma importância, até mesmo 

como fonte de princípios e regras a serem adotadas pelos tribunais303 (3.2.2.2).

3.2.1.1. Convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, que tratam da 

prescrição extintiva: destaque ao Código Bustamante 

Em primeiro lugar, menciona-se o Código Bustamante. Incorporado ao direito 

positivo brasileiro, o Código Bustamante (ou Tratado de Havana) foi ratificado pelo Brasil 

por meio do Decreto 18.871, em 13.08.1929.304

Apesar de ter se tornado lei vigente no Brasil, o Código Bustamante teve pouca 

aplicação, principalmente em razão da entrada em vigor da Lei de Introdução ao Código 

Civil, o que acarretou o conflito entre várias disposições de ambos os diplomas.305 

303 Nesse sentido, v. DOLINGER, Jacob. Ordem pública – Prescrição – Direito comparado. Revista de Di-
reito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 361-362, out.-dez. 2001. Ver ainda BATIFFOL, 
Henri. La quatorzième session de la Conférence de La Haye de droit international prive. Revue critique de 
droit international privé, Paris: Librarie du Recueil Sirey, p. 244, 1981.

304 Os países que permaneceram vinculados a este tratado são os seguintes: Brasil, Bolívia, Chile, Costa 
Rica, República Dominicana, Cuba, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru, El 
Salvador e Venezuela. 

305 Nesse sentido, afirma Irineu Strenger: “O Código Bustamante tornou-se lei vigente no Brasil, e é tratado 
ainda não denunciado, embora tenha pouca aplicação jurisprudencial, depois da Lei de Introdução ao 
Código Civil de 1942, conflitando muitos de seus artigos com as disposições do Código Bustamante. A 
verdade, porém, é que muitos estudos realizados antes da vigência da Lei de Introdução ao Código Civil 
demonstraram que o Código Bustamante teve pouca eficácia no Brasil, como lei, e, na realidade, preferi-
ram nossos juízes adotar regras e princípios que constavam de leis nacionais, de leis internas, e no caso, 
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Com a pretensão de uniformizar as regras de direito internacional privado nos paí-

ses da América, abrangendo matérias de direito civil, comercial, penal e processual,306 o Código 

Bustamante, na visão de Jacob Dolinger, é aplicado no Brasil a todas as relações jurídicas, não 

só para aquelas com os demais signatários do referido diploma, mas também para as relações 

jurídicas “com países que sequer assinaram o Código. Daí ser ele denominado de Código”.307 

Com ou sem vastos índices de aplicação,308 este Código, no Brasil, é direito positivo.

Em matéria de prescrição no direito internacional privado, o Código Bustamante 

é o único a dispor sobre questões específicas e em vigor no Brasil, sobretudo em razão da 

omissão da Lei de Introdução ao Código Civil de 1942 em relação à matéria.309

Com efeito, as disposições acerca da prescrição extintiva estão dispostas nos 

arts. 227 a 231. E também no art. 295, que dispõe que “a prescrição das ações originadas em 

contratos e atos comerciais ajustar-se-á às regras estabelecidas neste Código, a respeito das 

ações cíveis”.310

Em segundo lugar, cita-se a Convenção de Genebra destinada a regular o conflito 

de leis em matéria de letras de câmbio, notas promissórias e protocolo, promulgada no Brasil 

por meio do Decreto n.º 57.663, de 24.01.1966. Apesar de a referida convenção não fazer 

alusão expressamente ao termo “prescrição”, o art. 5.º do diploma internacional em foco 

antes de 1942, a Introdução ao Código Civil de 1916” (Direito internacional privado. 6. ed. São Paulo: 
LTr, 2005. p. 173).

306 Nesse sentivo v. BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a partir do Brasil. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 266.

307 DOLINGER, Jacob. Ordem pública – Prescrição – Direito comparado. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 361-362, out.-dez. 2001.

308 Adriana Braghetta relata, em sua tese de doutoramento, alguns aspectos da pouca utilização do Código 
Bustamante. Em primeiro lugar, com apoio na lição de Alejandro Garro: “Em sentido análogo, Alejandro 
Garro discorre que, apesar de ter o Código Bustamante uma aparência de uniformidade, dava concessões 
excessivas ao direito local e permitia um grande número de reservas”. Em seguida, citando Jürgen 
Santleben: “Santleben entende que o Código Bustamante poderia ter tido uma boa aplicação no Brasil, 
mas que efetivamente as ideias europeias, notadamente italianas, expostas no Código, contrárias à tradição 
latino-americana da territorialidade, também serviram para afastar a sua aplicação”. BRAGHETTA, 
Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a partir do Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.  
p. 269-270.

309 Nesse sentido, assevera Jacob Dolinger: “A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro só determina, em 
seu artigo 9.º, que as obrigações se regem pela lei do país em que se constituírem. Nada sobre prescrição. 
Esta lacuna da lei é preenchida pelo Código de Bustamante que é categórico sobre a aplicação da lei do 
contrato para o tema da prescrição” (Ordem pública – Prescrição – Direito comparado. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 361-362, out.-dez. 2001).

310 Os aspectos específicos da prescrição extintiva no Código Bustamante serão analisados no capítulo dedi-
cado à determinação do regime jurídico aplicável à prescrição em sede de arbitragem internacional.
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dispõe que: “Os prazos para o exercício do direito de ação são determinados para todos os 

signatários pela lei do lugar de emissão do título”.

3.2.1.2. Convenções internacionais não ratificadas pelo Brasil, que tratam da 

prescrição extintiva: destaque à Convenção de Nova York de 1974

Além das convenções citadas precedentemente, cujas disposições fazem par-

te do ordenamento jurídico brasileiro, não são poucos os demais diplomas convencionais 

que possuem disposições acerca dos prazos extintivos de prescrição. Portanto, citam-se as 

seguintes convenções: Tratado de Direito Civil Internacional –Montevidéu, 1889;311 Trata-

do de Direito Civil Internacional – Montevidéu, 1940;312 Convenção Europeia sobre a Lei 

Aplicável às Obrigações Contratuais – Roma, 1980;313 Convenção Interamericana sobre Lei 

Aplicável a Contratos Internacionais, firmada no México, no ano de 1994;314 Convenção da 

Haia sobre Acidentes Rodoviários – 1971;315 Convenção da Haia sobre Responsabilidade 

pelos Fatos de Produtos – 1973;316 Convenção da Haia sobre Lei Aplicável aos Contratos de 

Venda Internacional de Produtos – 1986;317 entre diversas outras convenções.

Destaca-se aqui a Convenção sobre Prescrição em Matéria de Venda Internacio-

nal de Mercadorias, firmada em Nova York, em 14.06.1974, modificada por um protocolo 

em 1980,318 adotada pela Uncitral.319

311 Trata da prescrição no art. 51.
312 Trata da prescrição no art. 51.
313 Trata da prescrição no art. 10, I, d.
314 Trata da prescrição no art. 14, d.
315 Trata da prescrição no art. 8.º.
316 Trata da prescrição no art. 8.º.
317 Trata da prescrição no art. 12.
318 Conquanto um Protocolo estabelecido em 1980 tenha modificado algumas questões na Convenção firma-

da em 1974, a tese mencionará este diploma como “Convenção de NY de 1974”.
319 Segundo Lauro Gama Jr., a “Convenção da ONU sobre a Prescrição na Compra e Venda de Mercadorias 

(Nova York, 1974), alterada pelo Protocolo firmado em 1980, complementa as normas da Convenção de 
Viena (1980), e estabelece um direito uniforme sobre a prescrição das ações do comprador e do vende-
dor decorrentes da inexecução, resolução ou invalidade do contrato internacional de compra e venda de 
mercadorias. Todavia esta Convenção não goza do mesmo prestígio de sua coirmã, pois apenas um terço 
dos signatários da Convenção de Viena a ratificaram, dentre eles poucos países-chave no comércio inter-
nacional, razão pela qual a Convenção é raramente aplicada na prática pelos tribunais arbitrais e judiciais” 
(Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, arbitragem e jurisdição. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 410).
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Assinada, porém não ratificada pelo Brasil,320 trata-se da única convenção inter-

nacional existente que se dedica integralmente à questão da prescrição extintiva. E não é só. 

É a única convenção internacional a cuidar, de forma específica, como demandas passíveis 

de sofrer os efeitos da prescrição, incluindo os pleitos judiciais e arbitrais.

Criada com o intuito de uniformizar as regras acerca da prescrição para as de-

mandas fundadas em contratos de venda internacional de mercadorias,321 este diploma rege 

a prescrição por meio de 46 artigos, divididos em onze seções:

Primeira parte: disposições gerais

• Campo de aplicação (arts. 1 a 7);

• Termo inicial e duração do prazo prescricional (arts. 8 a 12);

• Interrupção e prolongação do prazo prescricional (arts. 13 a 21);

• Modificação, pelas partes, do prazo prescricional (art. 22);

• Limites à prolongação e à modificação do prazo prescricional (art. 23);

• Efeitos da expiração do prazo prescricional (arts. 24 a 27);

• Cálculo do prazo de prescrição (arts. 28 e 29);

• Efeitos internacionais da prescrição (art. 30); 

Segunda parte: medidas de aplicação (arts. 31 e 32);

Terceira parte: declarações e reservas (arts. 34 a 40);

Quarta parte: disposições finais (arts. 41 a 46).

320 Informação disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention 
_status.html>. Acesso em: 22 nov. 2010.

321 Diz o preâmbulo da Convenção de Nova York de 1974: “The states to the present Convention, considering 
that international trade is an important factor in the promotion of friendly relations amongst states, 
believing that the adoption of uniform rules governing the limitation period in the international sale of 
goods would facilitate the development of world trade, have agreed as follows […]”.
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A Convenção de NY de 1974 representa uma das mais salutares iniciativas inter-

nacionais em matéria de desenvolvimento e fomentação do comércio internacional porque a 

regulamentação dos prazos prescricionais em sede internacional, além de uniformizar regras 

acerca do prazo, cessando dúvidas que causaria a diversidade de leis internas com disposi-

ções específicas acerca da prescrição, teria o condão de criar um meio protetivo contra as in-

certezas e os riscos que a apresentação tardia de demandas aliada ao perecimento de provas 

poderiam pesar à estabilidade de uma empresa.

Além disso, essa Convenção, em um exemplo perfeito de direito comparado, 

traz em seu bojo disposições que se compatibilizam tanto com as regras sobre prescrição 

próprias do sistema da civil law como as da common law, isto é, reúne, em um só corpo legal, 

as teses substancialista e processualista da prescrição.322

Tratando-se de uma norma envolvendo transações do comércio internacional, 

era inescapável a inserção do processo arbitral entre as demandas passíveis de sofrer os 

efeitos da prescrição. Como dispõe o art. 1.492 do NCPC francês,323 corroborada pelos en-

sinamentos de Philippe Fouchard, a arbitragem é o modo normal, ou, para Bruno Oppetit, 

o modo principal de resolução de litígios do comércio internacional, sendo absolutamente 

normal a menção aos procedimentos arbitrais internacionais na Convenção de Nova York de 

1974.

A Convenção de NY de 1974, portanto, tenta promover uma uniformização das 

regras acerca da prescrição extintiva, de modo que um eventual conflito de leis, em um de-

terminado litígio internacional, seja plenamente atenuado. 

322 Nesse sentido, sustentam os comentadores oficiais da Convenção de Nova York de 1974: “Apart from the 
problems of choice of law that customarily arise in na international transaction, problems of prescription 
or limitation present a special difficulty of characterization or qualification: some lgal systems consider 
these rules as ‘substantive’ and therefore must decide which national law is applicable; other systems 
consider them as part of the ‘procedural’ rules of the forum; still other legal systems follow a combination 
of the above approaches”. Esse comentário, preparado sob a responsabilidade do Serviço Jurídico da  
Organização das Nações Unidas, foi subscrito pelo Professor Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkai-
do, do Japão e está disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-
p145-173-e.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2010.

323 Art. 1.492 do NCPC francês: “Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 
international”.
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3.3. A prescrição segundo os Princípios Unidroit de 2004

Além dos precitados exemplos acerca do tratamento da prescrição no âmbito do 

direito internacional, merecem destaque ainda os princípios estabelecidos pela Unidroit (In-

ternational Institute for de Unification of Private Law)324 na área do comércio internacional.

Criada no ano de 1926, em Roma, a Unidroit surgiu em um momento em que, 

após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, seguindo os rumos do desenvolvimento 

internacional de princípios democráticos, visava criar mecanismos jurídicos de forma a uni-

ficar o direito e a coibir a violência.325 O objetivo inicial, assim como o era da Uncitral, era 

unificar as regras do comércio e contratos internacionais.326

Com efeito, o grande objeto da Unidroit foi estabelecer “um conjunto de prin-

cípios e regras uniformes sobre a “formação”, “interpretação”, “validade”, “execução” e 

“inexecução” dos contratos internacionais em geral, no âmbito de um “Código do Direito do 

Comércio Internacional”.327

Diferentemente do hard law, estabelecido pelos Estados, por meio de trata-

dos e convenções internacionais, os princípios da Unidroit constituem o que a doutrina 

classifica de soft law, isto é, normas dotadas de flexibilidade que refletem os comporta-

324 Ou, como utilizado na língua francesa: “Institut International pour l’unification du droit privé”.
325 Nesse sentido, afirma Bénédicte Fauvarque-Cosson: “World War I also led Europe to discover its fragility, 

and the cruelty of the war led to the dream of a unified international political system that would garantee 
peace. The League of Nations, fostering the international development of democratic principles such as 
public discussions and majority vote, also symbolized the triumph of law in that it implemented a legal 
order designed to overcome violence. One of the League’s major accomplishments was the foundation 
of the Institut pour l’unification du droit privé (Unidroit) in 1926” (Development of Comparative Law in 
France. In: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 44).

326 Segundo Schlesinger, Baade, Herzog e Wise, “Unification of the Law of international trade has been 
the object of the United Nation Commission on International Trade (Uncitral), established in 1966 as 
an organ of the U.N. General Assembly, and also, to a large extent, of the International Institute for the 
Unification of Private Law (Unidroit), established in 1926 as as organ of the League of Nations, but an 
independent organization with headquarters in Rome” (Comparative Law: Cases – Text – Materials. New 
York: Foundation Press, 1998. p. 40).

327 Nesse sentido, v. STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. 4. ed. São Paulo: LTr, 2003. 
p. 905.
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mentos típicos do campo do direito do comércio internacional, mas que não são dotadas 

de imperatividade.328 

Distribuídos em cento e oitenta artigos, divididos entre dez capítulos, os Prin-

cípios do Unidroit tratam da prescrição extintiva329 no capítulo dez.330 Como na Convenção 

de NY de 1974, as regras dispostas nos Princípios Unidroit de 2004 refletem a preocupação 

de uniformização das regras acerca dos prazos prescricionais, em prol das atividades do co-

mércio internacional. Dessa forma, este diploma rege a prescrição por meio de onze artigos, 

cujos títulos dispõem acerca das seguintes matérias:

• Artigo 10.1 – Âmbito do capítulo

• Artigo 10.2 – Prazos de prescrição

• Artigo 10.3 – Modificação dos prazos de prescrição pelas partes

• Artigo 10.4 – Novo prazo de prescrição pelo reconhecimento do direito

• Artigo 10.5 – Suspensão em virtude de processo judicial

328 Nesse sentido, a lição de Lauro Gama Jr.: “[...] normas de um direito flexível, que servem basicamente 
como critério de fundamentação de suas decisões ou de legitimação de práticas e de comportamentos típi-
cos de natureza profissional no domínio do comércio internacional, embora sejam desprovidas de caráter 
vinculativo e atuem mediante a persuasão ou pelo convencimento da sua conformidade com o direito ou 
com a deontologia comercial”. Ainda segundo o mesmo autor, os princípios do Unidroit têm a missão de 
“guiar e informar (as partes, o árbitro, o juiz e o legislador) sem pretender incorporar-se aos ordenamentos 
estatais como direito positivo, mediante atos legislativos formais” (Os Princípios do Unidroit relativos aos 
contratos do comércio internacional 2004 e o direito brasileiro: convergências e possibilidades. Revista de 
Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 8, p. 51-52, jan.-mar. 2006.

329 Assim como na Convenção de Nova York de 1974, as regras de prescrição consignadas nos Princípios 
Unidroit de 2004 referem-se, exclusivamente, à prescrição extintiva, o que, aliás, é notado por Lauro 
Gama Jr: “Note-se, em primeiro lugar, que as normas do Capítulo 10 referem-se exclusivamente à prescri-
ção extintiva, deixando de fora a disciplina da prescrição aquisitiva, por meio da qual se adquirem direitos 
após o decurso de certo prazo” (Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, 
arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 411).

330 A título informativo, os demais capítulos dos Princípios do Unidroit (Comércio Internacional) são: “Dis-
posições gerais sobre os contratos do comércio internacional (Capítulo 1), “Formação do contrato e o 
poder de representação” (Capítulo 2), “Validade” (Capítulo 3), “Interpretação” (Capítulo 4), “Conteúdo 
do contrato e os direitos de terceiros” (Capítulo 5), “Execução” (Capítulo 6), “Inexecução” do contrato 
(Capítulo 7), “Compensação” (Capítulo 8), “Cessão de créditos, cessão de débitos e cessão de contratos” 
(Capítulo 9) e, finalmente, os prazos de prescrição, no Capítulo 10. Informações obtidas com base no 
precitado artigo de Lauro Gama Jr., Os Princípios do Unidroit relativos aos contratos do comércio inter-
nacional 2004 e o direito brasileiro: convergências e possibilidades. Revista de Arbitragem e Mediação, 
São Paulo: RT, n. 8, p. 55, jan.-mar. 2006.
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• Artigo 10.6 – Suspensão em virtude de processo arbitral

• Artigo 10.7 – Solução alternativa de controvérsias

• Artigo 10.8 – Suspensão em caso de força maior, morte ou incapacidade

• Artigo 10.9 – Efeitos da expiração do prazo prescricional

• Artigo 10.10 – Direito à compensação

• Artigo 10.11 – Restituição 

Fundado em nítida lição de direito comparado, isto é, sabendo-se que a pres-

crição é tratada sob diversas óticas no sistema da civil law e da common law, o regime de 

prescrição posto nos princípios Unidroit de 2004 tem a sua importância na medida em que, 

atendendo aos anseios dos operadores do comércio internacional, elenca a prescrição como 

meio de defesa do devedor, sem extinguir o direito em questão.331 Os comentários da comis-

são que elaborou os princípios Unidroit de 2004 deixam clara essa premissa: 

Todos os sistemas legais reconhecem a influência do decurso do tempo 
em relação dos direitos. Existem dois sistemas básicos. Em um deles, o 
decurso do tempo acarreta a extinção de direitos e ações. Em outro sistema, 
o decurso do tempo opera apenas como meio de defesa contra uma ação 
numa corte. Segundo os Princípios, o decurso do tempo não extingue 
direitos, mas tão somente opera como um meio de defesa.332

331 Os direitos suscetíveis de serem reclamados e oponíveis pela alegação de prescrição são limitados pelo 
próprio corpo de Princípios do Unidroit de 2004. Nesse sentido, assevera Lauro Gama Jr.: “Referem-se 
também apenas aos direitos previstos nos Princípios, como, por exemplo: (i) o exigir a obrigação de uma 
obrigação (artigo 7.2.1), (ii) o de pleitear uma outra medida (que a execução específica) em caso de ine-
xecução do contrato (artigo 7.2.5), (iii) de exercer o direito de resolver o contrato (artigo 7.3.1), ou ainda 
(iv) o de requerer a redução do preço ajustado no contrato em caso de execução defeituosa (artigo 7.2.3)” 
(Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, arbitragem e jurisdição. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 411).

332 Tradução livre de: “All legal systems recognise the influence of passage of time on rights. There are two 
basic systems. Under one system, the passage of time extinguishes rights and actions. Under the other 
system, the passage of time operates only as a defence against an action in court. Under the Principles a 
lapse of time does not extinguish rights, but operates only as a defence”. O texto integral dos Princípios 
Unidroit de 2004 e respectivos comentários estão disponíveis em: <http://www.unidroit.org/english/
principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 23 nov. 2010. No mesmo sentido afirma Lauro Gama Jr.: 
“Incorporando tendências inovadoras sobre o tema, os Princípios do Unidroit 2004 adotaram, neste 
capítulo, o sistema segundo o qual a expiração de um prazo prescricional não fulmina diretamente direitos 
e ações, mas constitui apenas um meio de defesa a ser oposto contra o titular do direito” (Contratos 
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Além dos princípios relativos ao comércio internacional, o Unidroit também 

editou, no ano de 2004, em conjunto com o American Law Institute (ALI), princípios que 

se referem ao processo civil transnacional (Unidroit Principles of Transnational Civil 

Procedure). O objeto desses princípios é ditado no tópico Scope and Implementation, tendo 

como objeto auxiliar os operadores do comércio internacional na resolução de disputas 

de caráter transnacional, e com a iniciativa de promover reformas nas normas de direito 

processual civil.333

Entre as regras postas nos princípios relativos ao processo transnacional, encon-

tram-se disposições acerca da prescrição. Dessa forma, no art. 9.3.3, está previsto que na 

fase preliminar de desenvolvimento do processo o julgador deverá estar atento às questões 

de “competência, medidas provisórias e exceção de prescrição”.334 Além dessa disposição, o 

art. 10 classifica a data da distribuição da demanda como o momento determinante do cálcu-

lo dos prazos prescricionais.335 

Interessante notar que, segundo os comentários da comissão elaboradora dos 

princípios de processo transnacional, o prazo prescricional, diferentemente do quanto esta-

belecido nos Princípios do Unidroit de 2004 relativos ao comércio internacional (fixado em 

três anos, nesse diploma), deverá obedecer à lex fori. Criticável tal menção à remessa à lei do 

foro, pois em conflito com o tratamento da prescrição extintiva no plano internacional e com 

os próprios Princípios Unidroit de 2004 para o comércio internacional, que não preveem o 

recurso à lei do foro para delimitar o âmbito de incidência da prescrição extintiva.336 

internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p. 410). V. ainda José Luis Siqueiros, para quem, “De acuerdo a los Princípios los lapsos 
de tiempo no extinguen derechos, pero operan como una excepción” (Los nuevos principios de Unidroit 
(2004) sobre contratos comerciales internacionales. O direito internacional contemporâneo: estudos em 
homenagem ao Professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 572).

333 Na versão original elaborada pelo ALI, o tópico “Scope and Implementation” dispõe o seguinte: “These 
principles are standards for adjudication of transnational commercial disputes. These principles may be 
equally appropriate for the resolution of most other kinds of civil disputes and may be the basis for future 
initiatives in reforming civil procedure”. O texto integral do “Unidroit Principles of Transnational Civil 
Procedure” está disponível em: <http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm>. 
Acesso em: 23 nov. 2010. 

334 No original: “9.3. In the interim phase the court should if necessary: […] 9.3.3 Address the matters 
appropriate for early attention, such as questions of jurisdiction, provisional measures, and statute of 
limitations (prescription)”. 

335 No original: “The time of lodging the complaint with the court determines compliance with statutes of 
limitation, lis pendens, and other requirementsof timeliness”.

336 Na versão original elaborada pelo ALI, o tópico referente às questões acerca da prescrição é descrito da 
seguinte forma: “All legal systems impose time limits for commencement of litigation, called statutes 
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Da mesma forma que a precitada Convenção de NY de 1974, os Princípios 

formulados pelo Unidroit em 2004 visam à uniformização de diversas regras sobre 

prescrição na esfera internacional, sobretudo nas relações comerciais internacionais. E não 

é só: regulamenta, precisamente, a aplicação da prescrição quando se está diante de um 

procedimento arbitral, objeto deste estudo.

of limitation in common law systems and prescription in civil law systems. Service of process must be 
complete or attempted within a specified time after commencement of the proceeding, according to the 
forum law. Most systems allow for an objection that service of process was not completed or attempted 
within a specified time after the commencement of the proceeding”. Texto disponível em: <http://www.
unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm>. Acesso em: 23 nov. 2010.
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CONCLUSÃO DO TÍTULO I

O objetivo da matéria tratada no Título I deste estudo foi estabelecer as premis-

sas básicas dos institutos da arbitragem e da prescrição extintiva, nos planos interno e inter-

nacional. Tais premissas são fundamentais para discorrer acerca do regime jurídico aplicável 

à prescrição extintiva em sede arbitral.

As conclusões preliminares atingidas com este estudo demonstram que:

• O procedimento arbitral é mais do que um simples procedimento, é um meio 

processual idôneo capaz de realizar a tutela jurisdicional;

• Os direitos tutelados em arbitragem assimilam-se aos direitos subjetivos a 

uma prestação, e a sentença arbitral poderá adotar caráter condenatório;

• Apesar da flexibilidade da arbitragem, notadamente em relação ao fator tem-

po, a pretensão arbitral está sujeita aos efeitos do decurso do tempo, isto é, 

se não exercido o direito subjetivo de instauração de procedimento arbitral 

no período determinado pela lei aplicável à controvérsia, a demanda arbitral 

poderá sofrer os efeitos da prescrição extintiva;

• A prescrição extintiva, no direito brasileiro, fulmina a pretensão, restando 

em estado latente o direito perseguido, que não se extingue pela prescrição;

• Em matéria de direito comparado e de direito internacional, em geral, a pres-

crição extintiva é revestida de diferentes funções, e, por isso, quando perfaz 

o objeto de determinada controvérsia, deve ser previamente qualificada;

• O direito brasileiro é desprovido de regulamentação própria em relação à 

prescrição extintiva em matéria arbitral, tanto no direito interno quanto no 

direito internacional.
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Verificados, portanto, os objetivos e peculiaridades do instituto da arbitragem e 

da prescrição extintiva, e, levando-se em conta a mencionada lacuna de regulamentação da 

matéria no direito brasileiro, formulam-se as seguintes indagações: qual a necessidade de 

regulamentar a questão da prescrição na arbitragem? Seria imperioso, diante da jurisdição 

arbitral, formular regras que punissem a inércia daquele que sofreu a lesão, e que deveria 

valer-se da convenção de arbitragem para instaurar o competente procedimento arbitral? 

No direito interno (arbitragem interna), a matéria repercutiria mais sobre as 

questões formais inerentes à prescrição – como forma de interrupção e suspensão –, eis que, 

por mais que haja opiniões isoladas da doutrina a respeito da regência de uma arbitragem 

interna por uma lei estrangeira, o que, como já verificado, é excessivo e descabido, existe 

uma praticidade (e razoabilidade) maior quando um procedimento arbitral interno, cujo fim 

é a prolação de uma sentença que, se condenatória, poderá, automaticamente, se tornar título 

executivo judicial, seja regido e controlado por disposições do próprio direito nacional.337

A questão toma rumo diferente quando se está diante do cenário internacional. 

Como no âmbito interno, poder-se-ia pensar na eventual regulamentação de questões opera-

cionais acerca da prescrição extintiva. No entanto, a dificuldade maior aparecerá quando da 

determinação do regime jurídico aplicável à prescrição. O objetivo do direito internacional 

privado, como frisado anteriormente, é resolver conflitos de lei no espaço. O procedimento 

se dá, inicialmente, por meio da qualificação do problema, em matéria internacional, passan-

do-se, em seguida, a determinar a lei aplicável à controvérsia.

No entanto, a prescrição extintiva, quando inserida no âmbito do conflito de leis 

no espaço, dá margem à discussão sobre a sua natureza jurídica, isto é, a sua qualificação – 

matéria substancial ou processual. Conquanto a existência de diplomas uniformes atenue os 

problemas relativos à interferência de outras leis sobre a prescrição (como é o caso da Con-

venção de NY de 1974 e dos Princípios Unidroit de 2004), mas sabendo-se que nem sempre 

337 Como afirma Martim Della Valle, nas arbitragens internas, pode-se dizer que existe uma “ordem jurídi-
ca estatal de referência” (Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacional. 2009. Tese  
(Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 148. No prelo).
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essas regras são adotadas pelas partes, para que se possa determinar a lei aplicável à pres-

crição extintiva no contexto de uma arbitragem internacional revela-se imperioso estudar a 

prescrição à luz da teoria das qualificações, ou seja, definir a lei qualificadora da prescrição 

e, por fim, qualificar o instituto da prescrição.338 Tal questão será minudentemente analisada 

no Título II desta primeira parte.

338 Tomando-se como base o direito internacional privado brasileiro.
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título II  
O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À  
PRESCRIÇÃO EXTINTIVA NA ARBITRAGEM

No Título anterior a verificação cingiu-se à análise detalhada de dois institutos 

diversos, mas intrinsecamente correlacionados. Era preciso analisar o âmbito de aplicabili-

dade da prescrição extintiva em sede arbitral, dadas as peculiaridades de ambos os institutos.

Definidos o objeto e os mais importantes aspectos que envolvem tanto a arbi-

tragem interna quanto a internacional, assim como a prescrição extintiva, cabe, a partir de 

agora, proceder à “mistura” de ambos os institutos, tanto no âmbito interno como no âmbito 

internacional.

O que se pretende afirmar é que, para os fins que a presente tese pretende atingir, 

não basta apenas discorrer sobre a prescrição em seus aspectos conceituais. Se em sede de 

arbitragem interna, sob a égide de uma só lei – a lei brasileira –, é preciso verificar qual a 

natureza jurídica da prescrição extintiva, detectando como esta efetivamente se insere no 

contexto de uma arbitragem, em matéria internacional a dificuldade é um pouco maior, eis 

que, dada a diversidade de leis capazes de reger a prescrição, em caso de conflito, é neces-

sário determinar qual a lei aplicável à prescrição extintiva. Mas para chegar nesse ponto é 

imperioso que se qualifique o instituto, isto é, que se estude a prescrição à luz da teoria das 

qualificações.339 

Portanto, o Título II desta primeira parte da tese dedicar-se-á ao estudo do re-

gime jurídico aplicável à prescrição extintiva na arbitragem. Assim sendo, a análise com-

portará, em primeiro lugar, o estudo da natureza jurídica da prescrição extintiva, visando 

as arbitragens internas desenvolvidas sob o território brasileiro, assim como o estudo da 

339 Como afirmou Dolinger, “Para enquadrar o fato na norma, há que se ter claramente delineado aquele e 
bem entendida esta. O fato e a norma, a vida e a lei. Ambos exigem classificação ou caracterização, enfim, 
qualificação” (Direito internacional privado: parte geral. 9. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 
370). Em igual sentido afirma Bertrand Ancel: “[...] lorsqu’il s’agit de chosir la loi qui déterminera le 
rapport de droit, c’est...le fait ou l’acte juridique qu’il convient de qualifier, c’est-à-dire de classer dans 
une catégorie de faits ou d’actes soumis à une catégorie correspondante de règles de droit” (L’objet de 
la qualification. In: BÉGUIN, Jacques; DEHAUSSY, Jacques; JACQUET, Jean-Michel; MONÉGER, 
Françoise. Un siècle d’étude du droit international. Choix d’articles parus au Clunet (1874-2000). Paris: 
Litec, 2006. p. 303).
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qualificação da prescrição e notadamente a definição da lei qualificadora da prescrição em 

sede de arbitragem internacional (Capítulo 1). Assim, já no âmbito internacional, uma vez 

passado o estudo da qualificação, recorrer-se-á à regra de conexão correspondente de modo 

a aplicar o direito que ela indica. Trata-se do estudo acerca da determinação da lei aplicável 

à prescrição extintiva em sede de arbitragem internacional (Capítulo 2).
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Capítulo 1  
A NATUREZA JURÍDICA E A QUALIFICAÇÃO  
DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA EM SEDE DE  
ARBITRAGEM INTERNA E INTERNACIONAL

Delineados os termos que se referem à noção de prescrição extintiva e seu con-

texto no âmbito do direito interno e internacional, passa-se, neste ponto, à análise da natu-

reza jurídica da prescrição extintiva no direito interno e a sua necessária qualificação, em 

matéria internacional, para casos que envolvem conflitos de leis no espaço.

Em primeiro lugar, é preciso detectar qual a natureza da prescrição extintiva no 

contexto de uma arbitragem interna. Isto porque, a despeito de alguns autores entenderem 

que uma arbitragem doméstica pode ser regida por lei estrangeira, o que não se aceita,340 e 

a inaplicabilidade do CPC às arbitragens internas, a peculiaridade do instituto da prescrição 

merece uma atenção especial, pois poderá afetar diretamente a pretensão arbitral. Saben-

do-se, portanto, do interesse social do qual é revestido o instituto da prescrição, seu intuito 

de “desafogar” o Poder Judiciário, será necessário traçar a natureza jurídica desse instituto 

quando se está diante de uma controvérsia processada fora do âmbito do Poder Estatal.

Em segundo lugar, o estudo da prescrição extintiva à luz da teoria das qualifica-

ções revela-se de extrema importância para que, em eventual arbitragem internacional, os ár-

bitros possam, com segurança, classificar a prescrição (como matéria de direito substantivo 

ou processual) e, como consequência, determinar o seu regime jurídico aplicável.

Desse modo, o capítulo que segue propõe estudar, em um primeiro momento, 

a natureza jurídica da prescrição extintiva quando inserida no contexto de uma arbitragem 

interna, (1). No ponto seguinte, atingindo-se a aplicabilidade da prescrição extintiva no 

contexto de uma arbitragem internacional, será necessário qualificar o instituto da pres-

crição, em virtude da conotação diversa da qual ela é atribuída. Sendo assim, propõe-se 

estudar a qualificação da prescrição extintiva a partir do direito internacional privado (2) 

340 Assunto tratado nesta tese no Título I, Capítulo 1.
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para que se possa qualificar, em seguida, a prescrição extintiva em matéria de arbitragem 

internacional (3).

1. A natureza jurídica da prescrição extintiva no contexto de uma arbitragem 

interna 

Conforme estudado nos tópicos anteriores desta tese, não há dúvidas de que o 

maior interesse da análise das relações entre o instituto da arbitragem e o da prescrição reside 

na peculiaridade deste último, como um regulamentador jurídico dos efeitos do decurso do 

tempo.

Esse dito regulamentador jurídico possui, em diversas legislações, como men-

cionado, uma natureza jurídica própria. Em matéria de arbitragem interna (assim como ocor-

re no processo judicial interno), em que a lei aplicável é necessariamente a do direito interno, 

a prescrição extintiva, conquanto atue como exceção de direito material, é considerada como 

regra imperativa. De modo a ilustrar a natureza jurídica da prescrição extintiva no âmbito de 

uma arbitragem interna, propõe-se a estudar, um primeiro ponto, a posição do direito brasi-

leiro (1.1), para, na sequência, verificar a posição do direito comparado (1.2).

1.1. A posição do direito brasileiro

1.1.1. A natureza de ordem pública material da prescrição

Prescrição extintiva é matéria disponível. É matéria de exceção de direito mate-

rial, que pode ou não ser invocada pelo prescribente. Sendo utilizada e acolhida pelo juiz ou 

pelo árbitro, resolve o mérito da demanda, pondo fim à pretensão.

Mas, conquanto a prescrição extintiva ostente a natureza de direito material ab-

solutamente disponível, ela possui um efeito mediato, que é a cessação do estado de incer-

teza, promovendo a estabilidade das relações jurídicas. Trata-se de uma questão de puro 
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interesse social, e não do interesse exclusivo dos indivíduos. Em outras palavras: a figura da 

prescrição extintiva possui natureza jurídica de direito material e é direito disponível, mas as 

regras impostas pelo legislador acerca da prescrição têm o caráter de ordem pública, dada a 

inegociabilidade do instituto prescricional.341 

Com efeito, esse aludido “interesse social”, do qual é revestida a prescrição ex-

tintiva, advém do caráter de ordem pública deste último instituto. A elevação da prescrição a 

instituto de ordem pública, ao menos em matéria de direito interno, se justifica plenamente, 

como visto, e é preconizada por diversos autores, além dos precedentemente citados. Na 

visão de Câmara Leal, ao Estado compete adotar uma providência que corrija a inércia do 

titular do direito e preserve o equilíbrio e a harmonia na convivência social.342 

Na lição de Orlando Gomes, três são as consequências fundamentais que ca-

racterizam a prescrição como uma norma de natureza de ordem pública: 1) os particulares 

não podem declarar imprescritível qualquer direito; 2) antes de consumada, a prescrição é 

irrenunciável; 3) os prazos prescricionais não podem ser dilatados pela vontade dos particu-

lares.343

À lição de Orlando Gomes acrescenta-se o entendimento de Pontes de Miranda, 

para quem o interesse público da prescrição justifica-se tão somente em razão da inegocia-

bilidade da prescrição. Dessa forma, Pontes de Miranda considera que o caráter de ordem 

341 Nesse sentido, vale citar lição de Yussef Said Cahali, que, a respeito da natureza jurídica da prescrição 
exintiva, entende que, “quando se diz que a prescrição é de ordem pública, tem-se em mente significar 
que foi estabelecida por considerações de ordem social, e não no interesse exclusivo dos indivíduos. Ela, 
assim, existe independentemente da vontade daqueles a quem possa prejudicar ou favorecer. A lei que cria 
é rigorosamente obrigatória”. CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 
19-20.

342 E arremata afirmando que “essa providência de ordem pública foi que o Estado teve em vista e procurou 
realizar pela prescrição, tornando a ação inoperante, declarando-a extinta, e privando o titular, por essa 
forma, de seu direito, como justa consequência de sua prolongada inércia, e, por esse meio, restabelecendo 
a estabilidade do direito, pela cessação de sua incerteza”. CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescri-
ção e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 30.

343 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 1, p. 498. No 
mesmo sentido, vide Silvio Rodrigues: “Mas, desde logo, pode ficar assentado que, em virtude do caráter 
cogente das normas sobre a matéria: a) os particulares não podem ajustar sobre a imprescritibilidade de 
qualquer direito; b) não podem prorrogar os prazos de prescrição; c) não podem a ela renunciar, antes que 
se consume” (Direito civil: parte geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 322).
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pública do qual é revestido a prescrição extintiva é justificado pela irrenunciabilidade do 

instituto prescricional.344

Existem posições isoladas, entretanto, de que a prescrição extintiva não osten-

taria caráter de ordem pública, sobretudo pelo interesse privado inerente ao uso da prescri-

ção345 ou ainda pelo fato de a prescrição constituir instrumento de disponibilidade do deve-

dor, comportando até mesmo renúncia, como frisa uma recente tese.346

Não se partilha aqui dessa opinião. Primeiro, porque a prescrição, mesmo tute-

lando o interesse privado, preserva o interesse público, pois faz com que cesse a intranqui-

lidade das demandas tardiamente propostas. Gera equilíbrio em prol da estabilidade, o que 

configura interesse público.347 Segundo, porque a possibilidade de renúncia à prescrição, 

ainda que se trate de questão disponível, ocorre apenas quando expirado o prazo prescri-

cional. Enquanto perdurar o prazo de prescrição, esta é, para dizer as palavras de Pontes de 

Miranda, “inegociável”. Tal inegociabilidade justifica o caráter de ordem pública do qual é 

dotado a prescrição.348

344 Assim afirma Pontes de Miranda: “todas as prescrições são, nesse sentido, de ordem pública, razão por 
que não se podem renunciar de antemão; só se renunciam depois”. PONTES DE MIRANDA. Tratado de 
direito privado: parte geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. t. VI, p. 109-110. Corroborando a tese de Pontes 
de Miranda, o Código Civil de Portugal, ao tratar da inderrogabilidade do regime da prescrição, dispõe em 
seu art. 300.º: “São nulos os negócios jurídicos destinados a modificar os prazos legais de prescrição ou a 
facilitar ou dificultar por outro modo as condições em que a prescrição opera os seus efeitos”.

345 Dessa forma entendem Mauro Nicolau Junior e Ricardo Marques de Almeida: “Modernamente, mesmo a 
partir da entrada em vigor da norma contida na nova redação do § 5.º do art. 219 do CPC, que autoriza o 
conhecimento da prescrição de ofício, ainda afirmamos que a prescrição não é de ordem pública. Primeiro, 
porque sua decretação, independentemente de provocação das partes, é um efeito atribuído ao instituto 
pelas linhas do Direito Positivo, pois não decorre de sua essência. Segundo, porque a prescrição tutela, 
como já afirmamos, situações que estão sob a esfera do interesse privado” (Prescrição, cláusulas gerais e 
segurança jurídica. Perspectivas hermenêuticas dos direitos fundamentais no Código Civil. In: CIANCI, 
Mirna (Coord.). Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
p. 288). 

346 Para Ricardo de Carvalho Aprigliano, “a prescrição admite renúncia, expressa ou tácita. Se admite renún-
cia, obviamente que possui um marcante componente de disponibilidade, incompatível com a matéria de 
ordem pública” (A ordem pública no direito processual civil. 2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 149. No prelo).

347 Baudry-Lacantinerie e Tissier, nesse sentido, com apoio em Bigot de Préameneu, afirmavam que a 
prescrição extintiva, mesmo sendo relacionada aos interesses privados, fundamentava-se no momento 
em que tais interesses, quando lesionados, cederiam à necessidade de manutenção da ordem social”. 
Tradução livre de da seguinte passagem: “[...] Bigot de Préameneu a raison de dire que la “justice générale 
est rendue et dès lors les intérêts privés qui peuvent être lésés doivent céder à la nécessité de maitenir 
l’ordre social” (BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La prescription. 4. ed. Paris: Librarie 
du Recueil Sirey. 1924. p. 24).

348 PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado: parte geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. t. VI, 
p. 109. No mesmo sentido, Yussef Said Cahali entende que a “razão pela qual a prescrição não pode ser 
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E mais, mesmo sendo uma questão na qual se dependeria de um interesse do 

devedor para que se concretizasse a operacionalidade da prescrição, o que está em jogo, em 

essência, é o interesse da sociedade, e não o do particular. Por tal razão, a prescrição extinti-

va não perde o seu caráter de ordem pública.349

O que é necessário ter em mente é que o caráter de ordem pública do qual é 

revestido a prescrição refere-se à ordem pública dita material, pois acarretará o julgamento 

de mérito da questão litigiosa, apagando do cenário jurídico a existência de uma demanda 

proposta tardiamente.

Esse entendimento se aplica perfeitamente à arbitragem interna. Primeiramente, 

porque uma arbitragem interna rege-se, necessariamente, pela lei do local onde se processa 

a arbitragem. Em segundo lugar, ao se punir a inércia do credor, que, tendo subscrito uma 

convenção de arbitragem ou compromisso arbitral, não instaurou a tempo o competente 

procedimento arbitral, a prescrição atua como no processo civil, extinguindo, em prol do 

interesse social de estabilidade das relações jurídicas, a pretensão arbitral.350 

Descaberia, ainda, qualquer divagação acerca do fato de que a arbitragem, por 

ser um método privado de resolução de controvérsias, regulado fora do âmbito do Poder 

Judiciário, teria o condão de “desafogar” a atuação deste último, e, por essa razão, estaria 

incompatibilizada com o instituto da prescrição, em que um dos grandes objetivos é eliminar 

os processos tardios e, consequentemente, desafogar o Judiciário. A arbitragem, por mais 

que ela seja processada fora do âmbito do Poder Judiciário, gerará uma sentença passível 

de anulação ou um título executivo judicial. Em ambos os casos, a atuação do Judiciário é 

renunciada previamente decorre do fato de ser um instituto de ordem pública, independente da vontade 
das partes” (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 43).

349 Assim entende Silvio Rodrigues que a prescrição não perde o seu caráter de ordem pública, porque, “em-
bora haja um interesse considerável do devedor em ver a prescrição operar, igual e direto é o interesse da 
sociedade em sua eficácia, pois representa um elemento de estabilidade que cumpre preservar. Daí enten-
der-se que as normas sobre prescrição são de ordem pública, insuscetíveis, portanto, de serem derrogadas 
por convenção entre os particulares” (Direito civil: parte geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 322).

350 Nesse sentido, explica Carreira Alvim: “No Brasil, havendo convenção arbitral (cláusula compromissória 
ou compromisso), o recurso à arbitragem é possível enquanto o direito substancial não estiver prescrito. O 
litígio sobre a eventual prescrição deve ser deferido, igualmente ao árbitro ou tribunal. Seria esta a última 
prescrição a produzir o efeito de tornar inútil (senão impossível) o acertamento do direito substancial em 
sede arbitral” (Direito arbitral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 101).



136

inescapável, sendo, portanto, a prescrição elemento sempre presente e aplicável a qualquer 

arbitragem.

Portanto, é correto afirmar que, no direito arbitral interno brasileiro, a prescrição 

extintiva ostenta natureza de ordem pública, no sentido material, e, mesmo sendo absoluta-

mente certo que os dispositivos do CPC são inaplicáveis a um procedimento arbitral interno, 

se uma das partes alegar a ocorrência de prescrição, e esta for efetivamente comprovada, 

de acordo com as hipóteses da legislação interna (e necessariamente aplicável à arbitragem 

interna), o tribunal arbitral ou árbitro único extinguirá o processo arbitral com a resolução 

do mérito, aplicando-se a tese substancialista da prescrição, adotada, com nuances,351 pelo 

direito brasileiro.

1.1.2. A “suposta” natureza jurídica de ordem pública processual da pres-

crição extintiva

A prescrição é uma questão que, a despeito da nova redação do § 5.º do art. 219 

do CPC352 que elevou o instituto à matéria de ordem pública processual,353 ainda permanece 

como um simples meio de defesa do devedor, um meio de exceção de direito material.

A referida disposição, trazida pelo legislador brasileiro por meio da Lei n.º 

11.280, de 16.02.2006, foi incorporada ao sistema jurídico nacional com o propósito de 

promover a celeridade da prestação jurisdicional, permitindo ao juiz o indeferimento liminar 

da petição inicial quando se deparar com a prescrição da pretensão deduzida em juízo pelo 

autor.

351 Tais “nuances” justificam-se pelo fato de que a base da teoria substancialista da prescrição faz com que 
não só a ação, mas o próprio direito se extingam, o que não ocorre no direito brasileiro, que extingue tão 
somente a pretensão, subsistindo o direito em estado latente (questão abordada no ponto 2.1 do Capítulo 
2, Título I, desta tese).

352 “Art. 219, § 5.º, do CPC: “O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.
353 Segundo Donaldo Armelin, “a invocação da prescrição de pretensões de natureza patrimonial, até então 

adstrita ao alvedrio da parte por ela beneficiada, deixou de ser opção desta, passando a se constituir ma-
téria de ordem pública processual, submetendo-se ao exame oficioso do juiz, que não poderá furtar-se ao 
seu reconhecinento” (Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, 
p. 66, out.-dez. 2007).
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As críticas a esse novo dispositivo são inúmeras,354 em razão da quebra de uma 

“tradição milenar – pois desde Roma a prescrição sempre foi tratada como uma exceção de 

direito material cuja arguição é da livre disponibilidade do devedor”, mas a apuração deta-

lhada dessa mudança no instituto da prescrição não será abordada nesta tese.355

Não se está aqui reprovando toda e qualquer mudança de lei, eis que o ponto ful-

cral de uma reforma legislativa, ainda mais processual, como ocorreu no caso da prescrição 

ex officio, é justamente estabelecer um ponto de equilíbrio para que a celeridade do processo 

venha a fortalecer e melhorar a defesa do direito e não enfraquecê-la.356

O fato é que, ao menos em relação à prescrição, o legislador precipitou-se ao 

estabelecer o seu decreto ex officio, revogando disposições como a do art. 194 do CCB357 e 

desvirtuando a verdadeira essência da prescrição extintiva.

Pode-se asseverar que a mudança de regime da prescrição, elevando-a à questão 

de ordem pública processual, é absolutamente incompatível (com o processo civil)358 e ina-

plicável à arbitragem.

354 Vide nesse sentido, THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição – Liberdade e dignidade da pessoa hu-
mana. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo: Dialética, n. 40, p. 64-78, jul. 2006; do mesmo 
autor, A exceção de prescrição no processo civil. Impugnação do devedor e decretação de ofício pelo juiz. 
In: FABRÍCIO, Adroaldo Furtado; CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro (Coord.). Meios de impugnação 
ao julgado civil. Estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
p. 303-323. Ver, ainda, APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A ordem pública no direito processual civil. 
2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 149. No 
prelo.

355 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição – Liberdade e dignidade da pessoa humana. Revista Dialé-
tica de Direito Processual, São Paulo: Dialética, n. 40, p. 64, jul. 2006.

356 Nesse sentido, oportuna e pertinente a lição de José Rogério Cruz e Tucci, que, com apoio nos ensina-
mentos de Celso Agrícola Barbi, afirma que “as sucessivas reformas processuais têm sempre o objetivo de 
encontrar o ponto de equilíbrio, em que a celeridade desejável não provoque o enfraquecimento de defesa 
do direito de cada um” (Tempo e processo. São Paulo: RT, 1997. p. 38-39).

357 Eis o que dispunha o revogado art. 194 do CCB: “O juiz não pode suprir, de ofício, a alegação de prescri-
ção, salvo de favorecer a absolutamente incapaz”.

358 Nesse sentido, explica Ricardo de Carvalho Aprigliano: “Não é a lei processual que poderá influenciar 
toda a disciplina material da prescrição, mas o inverso. Dadas as características gerais do instituto, suas 
origens históricas e o fato de subsistirem diversas normas que demonstram claramente o caráter da dis-
ponibilidade desta figura, é a lei processual que deve ser influenciada. Sua interpretação deve ser feita 
de forma a relativizar estes poderes do juiz, que deverão ser exercitados com muita parcimônia [...]”. E 
complementa: “Acima de tudo, só poderá haver reconhecimento de ofício da prescrição se as partes forem 
previamente intimadas a se manifestar, argumento que demonstra, por si só, a fragilidade da modificação. 
Não porque o contraditório pudesse ou devesse ser dispensado em qualquer circunstância, inclusive em 
relação a matérias suscitadas primeiro pelo magistrado (conforme item 4.4, retro), mas apenas porque a 
decisão sobre a prescrição depende da alegação ou do esclarecimento de fatos diretamente pela parte, o 
que equivale a dizer que ela requer alegação, não se satisfaz com declaração de ofício” (A ordem pública 
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Em primeiro lugar, sem que se conteste a natureza jurisdicional do poder do árbi-

tro, este somente poderá decidir sobre uma alegação de ocorrência de prescrição quando efe-

tivamente provocado pela parte interessada. É condição essencial de validade da arbitragem 

que, uma vez instaurado o competente procedimento, seja a parte demandada imediatamente 

instada a indicar seu árbitro. Apenas quando constituído o tribunal arbitral e firmado o termo 

de arbitragem é que eventuais alegações a respeito da ocorrência de prescrição poderão ser 

expostas pelo interessado, e, se for o caso, imediatamente decididas pelo árbitro.

Em segundo lugar, a elevação da prescrição à questão de ordem pública no di-

reito processual civil brasileiro não pode ser comparada às arbitragens internas, eis que a 

intenção do legislador ao editar a Lei n.º 11.280/2006 foi tão somente “sacrificar” a essência 

de um instituto jurídico para desafogar um assoberbado número de processos intentados 

perante o Poder Judiciário.359

Por isso, a decretação ex officio da prescrição é descartada na arbitragem, por 

uma simples razão de incompatibilidade desse ato com a natureza jurídica da arbitragem, 

própria para dirimir litígios mais específicos e peculiares do que os que são submetidos ao 

juiz estatal.360 

Assim sendo, resta claro que a prescrição, em matéria de arbitragem interna, não 

ostenta caráter de ordem pública processual, como ocorre no processo civil judicial, após o 

advento da Lei n.º 11.280/2006. Sua natureza jurídica é, para a arbitragem, de ordem pública 

material.

no direito processual civil. 2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, p. 150. No prelo.

359 Nesse sentido, afirma Donaldo Armelin: “Não militam em favor da aplicação subsidiária do disposto no 
art. 219, § 5.º, do CPC ao processo arbitral, os escopos que nortearam a promulgação da Lei 11.280/2006, 
centrados na necessidade de redução do número de processos mediante a extinção daqueles em que a pre-
tensão sub judice já tenha sido afetada pela prescrição” (Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo: RT, n. 15, p. 72, out.-dez. 2007).

360 Donaldo Armelin explica muito bem essa incompatibilidade: “Cerceou-se, na tela processual jurisdicio-
nal, a possibilidade da parte ver declarada não apenas a extinção da pretensão como, ainda, do próprio 
direito ao qual ela se vincula. Porém, essa restrição não se impõe ao processo arbitral, que não suporta a 
opressão de milhares de litígios submetidos à jurisdição estatal, nem se harmoniza com o processo arbitral 
gerado pelo interesse das partes em ver extinto definitivamente o conflito de interesses no qual se encon-
tram inseridas” (Idem, ibidem, p. 72).



139

1.2. A posição no direito comparado

Assim como no direito brasileiro, a prescrição extintiva, em diversos países, pos-

sui natureza jurídica de direito material, configurando-se questão de ordem pública material. 

Ordem pública, diga-se, puramente doméstica, com influência nos litígios – processos ou 

arbitragens – intentados na seara interna.

Assim ocorre, por exemplo, em países da família romano-germânica, como Ale-

manha, Portugal, Itália e França, cujas legislações civis adotam a premissa de que a prescri-

ção extintiva constitui um instrumento de defesa do prescribente, que pode ou não ser utili-

zado (exceção substancial), mas cuja natureza final é de ordem pública material, primando 

pela estabilidade das relações jurídicas. 

No direito português, a natureza jurídica da prescrição extintiva adota caráter 

eminentemente material, e, como o direito brasileiro, se exprime pelo interesse social da 

certeza dos direitos. Com efeito, para os lusitanos, a liberação do devedor em razão da expi-

ração do prazo prescricional constitui “sentimento comum de justiça”, pelo fato de, ao longo 

de todo o curso do prazo de prescrição, o devedor ter organizado a sua vida sem levar em 

conta a dívida que possuía. A punição do credor pelo decreto de prescrição seria assimilada 

como um saneamento da ordem jurídica.361

A caracterização da prescrição como matéria de interesse público é também ve-

rificada no direito alemão, que nas palavras de Andreas von Thur, elenca a prescrição como 

medida de interesse público no intuito de garantir a segurança jurídica e o alívio dos tribu-

nais.362 

361 Nesse sentido, v. ANTUNES, Ana Filipa Morais. Prescrição e caducidade. Coimbra: Coimbra Editora, 
2008. p. 21.

362 No original: “El ejercicio de la pretensión está limitado en el tiempo por efecto de la prescripción, la 
cual satisface el interés público de la seguridad jurídica y del alivio de los tribunales”. VON TUHR, 
Andreas. Derecho civil. Buenos Aires: Depalma, 1948. v. 3, p. 198. Da mesma forma que a doutrina 
alemã, manifesta-se a doutrina italiana, notadamente PANZA, Giuseppe. Contributo allo studio della 
prescrizione. Jovene: Facoltà giuridica dell’Università di Bari, 1984. v. 76; e CIMMA, Maria Rosa. 
Prescrizione e Decadenza. Digesto. 4. ed. Torino: UTET, v. 14, 1996. p. 243.
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A doutrina francesa, consoante a lição de Baudry-Lacantinerie e Tissier, vai mais 

além ao afirmar que a prescrição extintiva, como um instituto de utilidade social, pode até 

mesmo ser comparada à coisa julgada, instituto processual que confere estabilidade e segu-

rança jurídica aos conflitos. Ambas forneceriam um serviço análogo, segundo os referidos 

autores, que entendem ser a incerteza do direito mais prejudicial do que a injustiça.363 

Um efetivo exercício em termos de direito comparado demonstra a preocupação 

da comunidade internacional em estabelecer a natureza jurídica do instituto da prescrição 

extintiva. Foi nesse sentido que os elaboradores da Convenção de NY de 1974, deixaram 

claro que a ideia de estabilidade das relações jurídicas fundava a existência da prescrição 

extintiva. Ao menos no âmbito do comércio internacional preservar-se-ia a estabilidade da 

empresa, pois, com a fixação harmônica e uniforme de um prazo de prescrição em matéria 

de venda internacional de mercadorias, seriam evitadas as demandas (judiciais e arbitrais) 

tardias, em que as provas já teriam desaparecido ao longo do tempo. O cerne da natureza 

jurídica da prescrição extintiva, nesse caso, seria preservar não só a estabilidade da empresa, 

mas a das relações comerciais internacionais.364 

Em uma visão, portanto, internacionalista, a prescrição extintiva deixaria de os-

tentar o caráter predominante de ordem pública material, como ocorre nas searas domésticas 

dos países referidos e no Brasil. Em outras palavras, a prescrição extintiva continuaria a ser 

questão de direito material, mas deixaria de lado o interesse público característico da atuação 

na esfera interna.

363 Nesse sentido afirmam os referidos autores: “La prescription, au point de vue de son utilité sociale, 
peut être comparée à la règle de l’autorité de la chose jugée; elle rend des services analogues. Il est un 
moment où il faut que le dernier mot soit dit, ou l’incertitude du droit est plus fâcheuse que l’injustice”.  
BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La prescription. 4. ed. Paris: Librarie du Recueil Sirey. 
1924. p. 25.

364 Nesse sentido, entre os documentos oficiais da Convenção de Nova York de 1974, destaque-se o comentá-
rio do Professor Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkaido, Japão: “Other limitation periods (in some 
cases up to 30 years) are inappropriately long for transactions involving the international sale of goods 
and fail to provide the basic protection that limitation rules were intended to accord, such as protection 
from the uncertainty and threat to business stability posed by the delayed presentation of claims and from 
the loss or staleness of evidence pertaining to claims presented with un due delay”. Comentário preparado 
sob a responsabilidade do Serviço Jurídico da Organização das Nações Unidas, subscrito pelo Professor 
Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkaido, do Japão. Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/
english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-p145-173-e.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2010.
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Entretanto, ainda que o direito comparado forneça elementos capazes de afir-

mar que, no âmbito do direito internacional, a prescrição extintiva, atua como arma de 

defesa cuja utilização é facultativa, como é o caso da Convenção de NY de 1974, países 

que adotam o sistema da common law, como a Inglaterra e os Estados Unidos da América, 

elencam a prescrição extintiva no rol das questões de caráter puramente processual, e não 

material.

Uma questão isolada, porém curiosa, relativa à aplicabilidade do prazo pres-

cricional em arbitragens domésticas no sistema da common law vem do direito norte-ame-

ricano. Tal curiosidade reside no fato de que, em alguns Estados americanos, os prazos de 

prescrição (Statutes of Limitations), por serem de natureza processual, se aplicariam apenas 

às ações judiciais, até mesmo em razão de algumas cortes americanas considerarem que o 

procedimento arbitral não poderia ser equiparado a uma ação judicial.365 Dessa forma, uma 

corte do Estado de Minnesota decidiu que, em virtude de os procedimentos arbitrais não 

estarem equiparados às demandas judiciais, o prazo prescricional de dois anos para a propo-

situra de demandas judiciais (suits) seria inaplicável em procedimentos arbitrais.366

A visão dessa “parcela” do direito norte-americano é criticável (para não dizer 

conturbada), primeiro porque a arbitragem e o processo judicial possuem estruturas seme-

lhantes e buscam o mesmo ideal, que é a prestação jurisdicional, e segundo porque o mesmo 

direito que poderia ser perseguido na esfera judicial, se disponível, poderia também ser bus-

cado na esfera arbitral, seja pela firmação de cláusula compromissória ou de compromisso 

arbitral. O que realmente faz a diferença no sentido de tornar a questão obscura é a natureza 

jurídica processual atribuída à prescrição extintiva no direito norte-americano, o que, para 

alguns Estados, torna a alegação da prescrição extintiva inoperante em sede arbitral.

Essa diversidade da natureza jurídica da prescrição extintiva pode gerar conflitos 

diante da eventual necessidade de aplicação, em um país, de uma lei estrangeira dispondo 

acerca de um prazo prescricional extintivo. Imagine-se, por exemplo, que em uma arbitra-

gem internacional, cuja sede é Nova York (onde a prescrição é tratada como matéria proces-

365 No entanto, não se trata de uma regra absoluta, até porque, segundo o autor, as leis de outros Estados 
americanos, como os de Nova York e da Georgia, preveem expressamente que os prazos prescricionais 
referentes às ações judiciais também se aplicam à arbitragem. Nesse sentido, v. WEINTRAUB, David A. 
When do Statutes of Limitation Apply in Arbitration?. The Nebraska Lawyer, p. 25, nov.-dec 2007.

366 Vaulbel Farms, INC. v. Shelby Farmers Mut., 679, N.W. 2d 407 (Minn. App. 2004).
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sual) e a lei aplicável ao mérito é a lei brasileira (em que a prescrição é considerada matéria 

substantiva). Na insurgência de questões concernentes à ocorrência de prescrição, seria pre-

ciso, em um primeiro momento, definir a lei qualificadora da prescrição, para, em seguida, 

qualificar o instituto e, ao final, determinar a lei aplicável ao prazo extintivo.

Diante disso, para que se possa analisar como a prescrição extintiva é inserida e 

tratada no contexto internacional o primeiro passo é estudar a teoria das qualificações.

2. A qualificação da prescrição extintiva em matéria de arbitragem internacional 

O ponto de partida para que se alcance a lei aplicável a uma controvérsia de 

direito internacional privado é a qualificação ou caracterização da questão controvertida, a 

partir da lei do foro a que se submeterá o litígio. O procedimento da arbitragem internacio-

nal é dotado de inúmeras particularidades, entre as quais a livre disposição das partes para 

a escolha da lei aplicável ao procedimento e ao mérito do litígio e ao fato de que o árbitro 

internacional é completamente desvinculado da lei do foro de uma das partes ou do foro do 

país que sedia o procedimento arbitral. 

Como frisado, na hipótese de conflito entre partes que classificam, em seus res-

pectivos ordenamentos, a prescrição de forma diversa, será necessário, antes de determinar a 

lei aplicável à prescrição, que se qualifique o instituto. E, para que se possa chegar à qualifi-

cação da prescrição extintiva na arbitragem internacional, será preciso analisar como a pres-

crição é qualificada à luz do direito internacional privado. Dessa forma, propõe-se estudar, 

em um primeiro ponto, os elementos que formam o princípio da qualificação (2.1), para em 

seguida verificar a importância do processo da qualificação para a determinação do regime 

jurídico aplicável a determinado litígio (2.2). Após essa explanação, tentar-se-á estabelecer 

qual a lei qualificadora da prescrição em uma arbitragem internacional (2.3) para, finalmen-

te, constatar como a prescrição extintiva pode ser efetivamente qualificada em matéria de 

arbitragem internacional (2.4). A base para o estudo dessas questões será o ordenamento 

jurídico brasileiro.
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2.1. Considerações sobre o princípio da qualificação

A multiplicidade de famílias de ordenamentos jurídicos existentes faz com que de-

terminados institutos de direito sejam classificados a partir de diferentes premissas.367 Portanto, 

quando se está diante de um instituto jurídico visto de forma diversa por distintos sistemas de 

direito, impõe-se uma atitude conceitual que dê ensejo ao exato enquadramento dos fatos. 

No âmbito do direito internacional privado, quando existe um conflito de leis a 

ser decidido (lei nacional versus lei estrangeira), dada a referida a multiplicidade, é preciso 

que o juiz ou o árbitro classifique ou qualifique determinado instituto jurídico, para, logo 

após, determinar qual o regime jurídico aplicável a tal instituto.368

Esse processo de classificação ou qualificação, como tradicionalmente utilizado 

pela doutrina do direito internacional privado, é definido por Jacob Dolinger como um 

[...] processo técnico-jurídico sempre presente no direito, pelo qual se 
classificam ordenadamente os fatos da vida relativamente às instituições 
criadas pela Lei ou pelo Costume, a fim de bem enquadrar as primeiras 
nas segundas, encontrando-se assim a solução mais adequada e apropriada 
para os diversos conflitos que ocorrem nas relações humanas. Além dos 
fatos, os próprios institutos jurídicos também exigem uma qualificação 
clara e definida.369

Na realidade, o objeto da qualificação é a atribuição de um fato social a uma 

questão jurídica que, por seu lado, deve ser enquadrada perante a norma indicativa ou indi-

367 Nesse sentido, leciona Irineu Strenger: “É preciso então ter presente o que é uma ordem jurídica e como 
nela se integram as disposições. Também que coexistem no mundo de hoje sistemas autônomos, e, por 
conseguinte, vários ordenamentos jurídicos autônomos. Talvez, não seja ideal a união de todos os orde-
namentos num só. Há, portanto, uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos positivos que apresentam 
entre si analogias mais ou menos distintas. Muitas são as famílias de ordenamentos jurídicos. O que 
preocupa é que as instituições são as mesmas nos vários ordenamentos jurídicos, mas não se encontram 
integradas da mesma forma, com o mesmo segmento. Assim, na geografia dos ordenamentos jurídicos en-
contramos situadas com grandes diferenças conceituais certas instituições jurídicas positivas. Exemplos: 
noção de personalidade, domicílio, bens móveis e imóveis, etc.” (Direito internacional privado. 6. ed. São 
Paulo: LTr, 2005. p. 373-374).

368 Nesse sentido v. lição de Haroldo Valladão: “A qualificação dos elementos de conexão é necessária, pois 
eles não têm o mesmo significado nos países e se faz, realmente, determinando-os de acordo com a lei 
convocada, com a lex causae e não com a lex fori” (Direito internacional privado. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1980. p. 267.

369 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 9. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. p. 369.
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reta de direito internacional privado, que se refere ao seu objeto de conexão. A mencionada 

atribuição do fato social à questão jurídica deve ser feita por meio de uma lei, que se reputa 

a “lei qualificadora”.

Historicamente, segundo Jacob Dolinger, a doutrina clássica do direito interna-

cional privado construiu três teorias acerca da escolha da lei qualificadora: a qualificação 

pela lei do foro (lex fori),370 a qualificação pela lei que rege a causa (lex causae)371 e a qualifi-

cação por referência a conceitos autônomos e universais.372 O direito internacional brasileiro 

adotou a teoria da qualificação pela lex fori, isto é, sendo determinado processo conflitual 

submetido perante a jurisdição brasileira, a lei do foro correspondente é que dirá se haverá 

ou não a aplicação da lei estrangeira.373

No âmbito do direito comparado, a discussão sobre o princípio da qualifica-

ção é clássica, até mesmo pela sua evidente interação com o direito internacional privado. 

No sentido de demonstrar essa interação, Konrad Zweigert e Hein Kötz, considerando o  

370 Trata-se do princípio segundo o qual o juiz o qualifica de acordo com a concepção de sua própria lei, isto 
é, a lei do foro. Um dos principais seguidores do princípio da qualificação pela lex fori, Etienne Bartin, 
afirma o seguinte: “La qualification des instituitions dépend donc toujous, en France, le la loi française, 
parce qu’elle dépend toujours, dans un Etat donné, de la loi de cet Etat, quelles que soient, d’ailleurs, 
en France comme dans um Etat quelconque, les conséquences de cette qualification: c’est le principe 
même du droit international privé qui le veut ainsi” (Principes de droit international privé. Paris: Éditions 
Domat-Montchrestien, 1930. p. 231).

371 Defendida por Despagnet, por exemplo, mas objeto de críticas, como informa Wilson de Souza Campos 
Batalha: “Contra a doutrina que aplica às qualificações o princípio da lex causae, costuma-se argumentar 
no sentido de que envolve verdadeiro circulus inextricabilis, uma vez que, antes de saber qual o direito 
aplicável, não é possível submeter as qualificações a tal direito ainda não localizado de acôrdo com a nor-
ma de direito internacional privado do fôro” (Tratado elementar de direito internacional privado: parte 
geral. São Paulo: RT, 1977. v. 1, p. 91-92).

372 Preconizada, por exemplo, por Ernst Rabel, de modo a esquivar-se tanto da lex fori quanto da lex causae. 
Segundo informa Wilson de Souza Campos Batalha, “Rabel sustenta que a qualificação da norma confli-
tual é distinta da qualificação das normas de direito não conflitual para uso interno e só se pode chegar 
a uma perfeita qualificação por meio de trabalho comparativo com a finalidade de conseguir uma quali-
ficação internacional” (Tratado elementar de direito internacional privado: parte geral. São Paulo: RT, 
1977. v. 1, p. 93). Segundo Dolinger, “essa teoria foi criticada como irrealista, utópica. O problema da 
qualificação só se põe quando se verifica a diversidade de qualificações em dois sistemas jurídicos, sendo 
irreal esperar que o juiz possa encontrar um denominador comum entre as mesmas” (Direito internacional 
privado: parte geral. 9. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 77).

373 De acordo com Beat Walter Rechsteiner, apoiando-se na doutrina de Jacob Dolinger, “o direito brasileiro 
adota a teoria da lex fori quanto à qualificação, estabelecendo apenas duas exceções em benefício da lex 
causae, concernentes à qualificação dos bens e das obrigações elencadas na Lei de Introdução ao Código 
Civil” (Direito internacional privado. Teoria e prática. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 
147).
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direito comparado indispensável ao desenvolvimento dos métodos do direito internacional 

privado,374 consideram a qualificação como o exemplo mais preponderante.375

Seguindo a mesma linha de entendimento de Zweigert e Kötz, Mathias Reimann 

considera a qualificação a maior contribuição do direito comparado ao direito internacional 

privado, isto é, o momento em que o direito comparado se manifesta em sua plenitude no 

direito internacional é mediante o princípio da qualificação.376

A discussão sobre a natureza da prescrição extintiva constitui um dos clássicos 

problemas do direito internacional privado em que, diante de um conflito entre uma lei na-

cional ou estrangeira, se torna imperioso que se qualifique o instituto, antes de determinar 

qual a lei a ser aplicada à prescrição.377

2.2. O princípio da qualificação como fator determinante para determinação da lei 

aplicável à prescrição

Como visto, o problema da qualificação está diretamente vinculado ao fato de o 

direito aplicável a uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional poder 

374 Afirmam Zweigert e Kötz: “Yet, comparative law is enormously valuable for private international law, 
indeed so indispensable for its development that the methods of private international law today are 
essentially those of comparative law” (Introduction to Comparative Law: The Framework. Translated 
from the German by Tony Weir. 2nd ed. rev. Oxford: Clarendon Press, 1987. v. 1, p. 6).

375 Com efeito, afirmam os referidos autores o seguinte: “The most striking example is the well-known theory of 
qualification or characterization, which figure as connecting factors in the national rules of private international 
law. On one view (qualification according to the lex fori) these concepts are to be given the same meaning as 
they have in the substantive national law […]” (Introduction to Comparative Law: The Framework. Translated 
from the German by Tony Weir. 2nd ed. rev. Oxford: Clarendon Press, 1987. v. 1, p. 6-7).

376 Assim, afirma o referido autor: “The most prominent manifestation of that question is the problem 
of ‘qualification’. The problem appears under various names: ‘qualification’ in French and German 
(‘Qualifikation’), ‘classification’ in British English, ‘characterization’ in American English, and so on, 
and we will use these terms interchangeably here. Even though we can address it here only on a very 
simple level, it is not free from difficulty. Still, it is worth discussing because it illustrates how intricately 
interrelated private international law and comparative law are” (REIMANN, Mathias. Comparative Law 
and Private International Law. The Oxford Handbook of Comparative Law. Edited by Mathias Reinmann 
and Reinhard Zimmermann. Oxford: University Press, 2008. p. 1384).

377 Segundo Jacob Dolinger: “A prescrição será um instituto de natureza substantiva ou de natureza proces-
sual? Esta definição pode se tornar importante, e para tal urge qualificar o instituto” (Direito internacional 
privado: parte geral. 9. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 370). No mesmo sentido, v. Amílcar 
de Castro: “A prescrição extintiva pode ser vista numa jurisdição como instituto de direito privado, noutra 
como instituição de direito processual. E, dadas essas divergências de qualificação, de uma para outra or-
dem, quando se vai imitar direito estranho, levanta-se a questão de saber qual das duas qualificações deve 
prevalecer: se a que é mantida pela ordem jurídica indígena, ou se a que é sustentada pela ordeira jurídica 
alienígena” (Direito internacional privado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 176-177).
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ser o direito interno ou um determinado direito estrangeiro.378 Tal questão dependerá, logica-

mente, do conteúdo da norma indicativa de direito internacional privado da lex fori (para o 

caso do Brasil) aplicável ao caso concreto.

Para Mathias Reimann, um dos mais ilustrativos exemplos da questão da qualifi-

cação, sobretudo à luz do direito comparado, é justamente o tratamento da prescrição extin-

tiva. Tendo em vista ser o referido instituto tratado como questão processual em países que 

adotam o sistema da common law e como direito substantivo nos países de tradição romano-

-germânica, afirma o citado autor ser a qualificação do problema essencial para a solução 

do problema do conflito de normas, de modo a detectar se determinada questão constitui 

matéria de direito processual ou de direito material, por exemplo.379

Jan M. Smits considera o comparativismo como elemento típico do processo de 

qualificação, pelo simples motivo de que, se uma regra estrangeira a ser aplicada não possui 

uma equivalente em relação à lei do foro do Estado, ela deve, antes de mais nada, ser objeto 

de uma comparação com as disposições da lex fori.380

Em matéria de arbitragem internacional, a dificuldade de qualificar a prescrição 

extintiva se dará principalmente pela problemática relativa à determinação da lei qualifica-

dora à prescrição. É o que se analisará no ponto a seguir.

378 Nesse sentido v. ANCEL, Bertrand. L’objet de la qualification. In: BÉGUIN, Jacques; DEHAUSSY, Ja-
cques; JACQUET, Jean-Michel; MONÉGER, Françoise. Un siècle d’étude du droit international. Choix 
d’articles parus au Clunet (1874-2000). Paris: Litec, 2006. p. 286.

379 No original afirma o referido autor: “We can see that ‘qualification’ is essentially a matter of interpreting 
conflict rules: what exactly do ‘tort’ or procedure’ mean in the respective norms?” (REIMANN, Mathias. 
Comparative Law and Private International Law. The Oxford Handbook of Comparative Law. Edited by 
Mathias Reinmann and Reinhard Zimmermann. Oxford: University Press, 2008. p. 1385). Da mesma 
forma, Haroldo Valladão, ao afirmar a clara diferenciação entre a visão do instituto da prescrição a partir 
do Brasil e de países de direito anglo-saxão, já previa a possível existência de conflito de qualificações 
da questão referente à prescrição, no tocante à qualificação e assim consignou: “Vemos que no Direito 
Anglo-Americano a doutrina é outra, sendo a prescrição considerada matéria de processo, regulada pela 
lei processual e considerada matéria de defesa no foro. Daí pode haver conflitos de leis entre a lei ame-
ricana e a lei brasileira, ou entre a lei inglesa e a nossa, no tocante à qualificação” (Direito internacional 
privado. Rio de Janeiro: Faculdade de Direito da UFRJ, 1966. p. 89-90).

380 No original: “But it can also be that private international law requires some sort of comparison with the 
court’s own national law, as in cases of qualification: if a foreign rule that does not have an equivalent 
in the forum state needs to be applied, it must be first compared with the law of the lex fori” (SMITS, 
Jan M. Comparative Law and its Influence on National Legal Systems”. In: REINMANN, Mathias; 
ZIMMERMANN, Reinhard (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: University Press, 
2008. p. 519).
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2.3. A lei qualificadora da prescrição extintiva em matéria de arbitragem internacional

As conclusões tiradas do processo de qualificação da prescrição em matéria de 

direito internacional privado são úteis para tentar definir qual a lei qualificadora da prescri-

ção quando diante de um procedimento arbitral internacional.

No direito internacional privado brasileiro, verificou-se que é a lei do foro (lex 

fori) a competente para qualificar o instituto prescricional. É ela, pois, quem determinará 

qual lei regerá a prescrição.

A dificuldade, no caso da arbitragem internacional, se dá em razão de o árbitro 

internacional, como anteriormente verificado, não possuir um foro, não estando vinculado 

a qualquer sistema jurídico das partes litigantes às leis do local da arbitragem. Não deveria 

haver, desta feita, a interferência das jurisdições da sede da arbitragem ou mesmo a aplicação 

subsidiária do CPC à arbitragem, mas sim a completa autonomia do tribunal arbitral para 

decidir o litígio e aplicar as regras que julgarem convenientes.381

O que se pode sustentar, de fato, é que, no âmbito da arbitragem internacional, as 

regras sobre prescrição se aplicam em sua plenitude, não sendo a convenção de arbitragem 

afetada por qualquer alegação de questões envolvendo o contrato principal, notadamente 

acerca da ocorrência de prescrição extintiva. A prescrição constitui matéria afeta ao litígio 

coberto pela convenção de arbitragem, e caberá aos árbitros dirimir quaisquer disputas que 

se referirem ao prazo prescricional.382

381 Nesse sentido, afirma João Bosco Lee: “Ora, conforme estabelece a Lei de Arbitragem e pela interpreta-
ção da doutrina nacional, não existe aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, mas a completa 
autonomia do Tribunal Arbitral quando as partes não se manifestem expressamente sobre as regras apli-
cadas ao procedimento. O Tribunal Arbitral não está vinculado às regras do local da arbitragem. Este é a 
posição da doutrina que entende que ‘l’arbitre n’a pas de for’” (A internacionalidade da arbitragem – A 
lei aplicável à prescrição – A interrupção do prazo prescricional em procedimento arbitral (parecer). Estu-
dos de arbitragem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 365). No mesmo sentido. Fouchard, Gaillard e Goldman, ao 
aclamarem a regra de ausência de foro do árbitro internacional, já diziam: “Le Parlement européen a lui 
même souligné dans une résolution sur la promotion du recours à l’arbitrage pour la résolution des con-
flits d’ordre juridique “le caractère particulier de l’arbitrage quant au choix du droit à appliquer au litige  
juridique et [le fait] que, contrairement aux tribunaux ordinaires, il n’est pas lié par la loi nationale du 
tribunal saisi” (Traité de l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 882).

382 Nesse sentido, afirmam Fouchard, Gaillard e Goldman: “Similarly, the arbitration agreement will not 
be affected by an allegation that the rights generated by the main contract have been extinguished under 
a statute of limitations. Provided that the main contract contains an arbitration agreement, any dispute  
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No entanto, mesmo sabendo da aplicabilidade do instituto da prescrição extinti-

va no procedimento arbitral, persistiria a dificuldade de definir a lei qualificadora da prescri-

ção extintiva em sede de arbitragem internacional. A primeira tese, a territorialista (2.3.2), 

deixaria evidente a lei da sede da arbitragem como a competente para determinar o regime 

jurídico da prescrição extintiva, mas, por outro lado, a tese autonomista (2.3.3) deixaria a 

questão a ser resolvida pelas próprias regras que norteiam a arbitragem internacional. Para 

entender o cabimento de ambas as teses acima propostas é preciso, no entanto, discorrer so-

bre como se dá, tradicionalmente, em matéria de direito internacional privado, a qualificação 

de determinado instituto, o que acontece, a partir da lex fori (2.3.1).

2.3.1. O método clássico: a qualificação da prescrição pela lex fori

A primeira forma de estabelecer a lei qualificadora da prescrição extintiva em 

matéria internacional é, classicamente, a partir da lei do foro, como método de puro direito 

internacional privado.383

Tome-se por base, aqui, o direito internacional privado brasileiro.

No ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição sempre foi disciplinada como 

figura de direito material (tanto no CC de 1916 – arts. 161 a 179 como no CC de 2002 – 

arts. 189 a 206).384 Corroborando o caráter substancialista da prescrição, de forma coerente 

regarding limitation issues must itself be submitted to arbitration” (International Commercial Arbitration. 
Edited by Emmanuel Gaillard and John Savage. The Hague: Kluwer Law International, 1999. p. 438).

383 A título de exemplo, no direito americano, confira-se o que diz Peter Hay a respeito do assunto: “The 
qualification (more commonly, ‘charaterization’) of a legal relationship (for instance, as contract or tort) 
and of a legal issue as being of a substantive or of procedural nature is governed by the lex fori” (An 
Introduction to U.S. Law. 2nd ed. USA: Butterworth Legal Publishers, 1991. p. 128).

384 Conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, “quando os antigos afirmavam que a prescrição produzia 
a perda da ação e não propriamente a perda do direito, referiam-se ao conceito civilístico de ação (a actio) 
e não ao conceito processual. A actio, então, era parte integrante (imanente) do direito material, porque 
não se concebia direito a que não correspondesse uma ação que o assegurasse. Daí a lição de Caio Mário 
da Silva Pereira: ‘Pelo efeito do tempo, entretanto, aliado à inércia do sujeito, é o próprio direito que 
perece. O titular não pode reclamá-lo pela ação, porque não o pode tornar efetivo... Com o perecimento 
da ação, extingue-se efetivamente o próprio direito’ (Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997. v. 1” (Direito estrangeiro: prescrição cambiária. Parecer, p. 14. (Material não publicado, 
cedido com autorização do autor.)).
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estabeleceu o CPC que a prescrição constitui motivo para a extinção do processo “com jul-

gamento do mérito” (art. 269, inciso IV).

Qualificada a prescrição como matéria integrante do direito substantivo, e não 

do direito processual, em um certo caso, o juiz brasileiro deverá, nos termos da lei do foro 

(lex fori), determinar a natureza jurídica da prescrição para, enfim, decidir qual a lei que a 

ela se aplica. Como a regra tradicional estabelece que a prescrição seja classificada a partir 

da lex fori, a menção à lex causae ou lex contractus ficaria rejeitada.385 O detalhe principal a 

ser compreendido aqui é que a lex fori seria tão somente a lei competente para classificar ou 

qualificar a prescrição,386 e não necessariamente a lei que efetivamente regeria a prescrição 

no contexto de um determinado litígio.387

Da mesma forma, o Código Bustamante determina que a qualificação de de-

terminado instituto seja realizada a partir da lex fori. É o que dispõe o art. 6.º do referido 

diploma: “Em todos os casos não previstos por este Código, cada um dos Estados contratante 

aplicará a sua própria definição às instituições ou relações jurídicas que tiverem de corres-

ponder aos grupos de leis mencionados no art. 3.º”.

A qualificação a partir da lei do foro é justificada, na lição de Amílcar de Castro, 

pelo fato de que “é princípio dominante que cada jurisdição possui o seu sistema e este só é 

385 Em sentido oposto, Haroldo Valladão entendia ser a qualificação realizada a partir da lex causae: “De 
salientar, ainda, que a L.I. do nosso Cód. Civ. não seguiu no assunto, a qualificação pela lex fori; acolheu 
a classificação pela lex causae, pela lei declarada competente, determinando, expressamente, que a quali-
ficação se fizesse para os bens (art. 8.º) pela lei do lugar em que estivessem situados e, para as obrigações 
(art. 9.º) pela lei do lugar em que se constituírem [...]” (Direito internacional privado. 5. ed. Rio de Janei-
ro: Freitas Bastos, 1980. p. 258-259).

386 Nesse mesmo sentido, lecionava Amílcar de Castro: “O que parece razoável é que, na escolha da norma de 
direito internacional privado, sempre se leve em consideração a qualificação do direito primário indígena 
(ius fori) [...]; as qualificações de que se utiliza o direito internacional são sempre as mesmas de que serve 
o direito primário, pois são dadas pela ordem jurídica, para todos os seus setores [...]; relativamente à apli-
cação das normas de direito internacional privado, só podem ser observadas as qualificações do ius fori, 
desde que é princípio dominante que cada jurisdição possui o seu sistema e este só é utilizado com as suas 
próprias qualificações” (Direito internacional privado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 178-179).

387 De acordo com Wilson de Souza Campos Batalha, o problema relativo à prescrição, se ela constitui as-
sunto de direito privado ou de direito processual, merece a seguinte explicação: “Antes de determinada 
essa qualificação, impossível seria discernir a norma de direito internacional privado aplicável; é óbvio, 
portanto, que só a lex fori pode fornecer essa qualificação” (Tratado elementar de direito internacional 
privado: parte geral. São Paulo: RT, 1977. v. 1, p. 98).
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utilizado com as suas próprias qualificações”. O contrário seria, na visão do referido autor, 

“impossível”, pois as disposições da lex fori “são sempre únicas em cada ordem”.388

Portanto, resta claro que, ao menos quanto ao direito internacional privado bra-

sileiro, a lex fori tão somente indica, mas não dá a solução material à causa. No que tange à 

prescrição, por ser esta um instituto dotado de diferentes funções, ao menos entre os países 

de civil law e common law, a sua qualificação pelo juízo do foro pode ser fundamental para 

que a determinação da lei seja aplicável a eventual prazo prescricional.

2.3.2. No campo da arbitragem: a qualificação da prescrição pela lex arbitri

Parcela da doutrina arbitralista entende que o único vínculo do árbitro interna-

cional a alguma lei seria em relação à chamada lex arbitri, a lei da sede da arbitragem.389 

A lex arbitri, segundo entendem Poudret e Besson, engloba todas as regras de 

uma arbitragem em um determinado país, notadamente a validade formal da convenção 

de arbitragem, a arbitrabilidade da disputa, a composição do tribunal arbitral, as garantias 

processuais fundamentais, a assistência e colaboração do juiz estatal com a arbitragem e, 

finalmente, a revisão judicial da sentença arbitral.390

A existência da lex arbitri poderia pressupor a existência de segurança jurídica 

para as partes litigantes em um procedimento arbitral internacional, ainda mais levando-se 

em conta o fato jurídico da prescrição, que dependeria de uma classificação, por parte do 

tribunal arbitral, de forma a se chegar ao regime jurídico aplicável ao instituto prescricional. 

Se se aplicar a teoria clássica do direito internacional privado subsidiariamente à arbitra-

gem internacional privada, só mesmo a lei da sede da arbitragem seria a competente para  

388 CASTRO, Amílcar de. Direito internacional privado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 179.
389 Também chamada, na França, como loi d’arbitrage, e na Inglaterra, como arbitration law ou law 

governing the arbitration, conforme POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative Law 
of International Arbitration. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 2007. p. 85.

390 No original, afirmam os referidos autores: “The arbitration Law (Lex arbitri) encompasses all provisions 
governing the arbitration in a given country, particularly the formal validity of the arbitration agreement, 
the arbitrability of the dispute, the composition of the arbitral tribunal, fundamental procedural garantees, 
assistance from the courts and judicial review of the award”. POUDRET, Jean-François; BESSON, 
Sébastien. Comparative Law of International Arbitration. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 2007. p. 83.
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determinar a qualificação da prescrição. Tratar-se-ia do caso em que a lex arbitri se con-

fundiria com a lex fori, eis que, como afirma Emmanuel Gaillard, a lex fori e a lex arbitri 

exercem funções equivalentes.391

Em tese recente, Adriana Braghetta defendeu a importância das leis da sede da 

arbitragem visando à segurança jurídica do próprio procedimento arbitral, desde a sua cons-

tituição até a fase de anulação da sentença. Citando Francis Mann, autor inglês defensor da 

importância da vinculação da arbitragem a uma sede, a referida autora explicita que 

[...] contrato e a arbitragem estão intrinsecamente vinculados a um sistema 
jurídico nacional, com as consequências daí inerentes, por exemplo, a 
definição da lei de acordo com as regras de conflito daquele sistema e a 
aplicação das regras procedimentais do local da arbitragem. 

Prossegue afirmando que, para Mann, 

[...] não existe arbitragem internacional propriamente dita, já que toda 
arbitragem está vinculada a uma legislação nacional. Para o autor, tudo 
depende da lex arbitri (lei da sede da arbitragem). Se ela permitir liberdade 
na escolha de procedimento, as partes e árbitros poderão fazê-lo; caso 
contrário, não.392

Emmanuel Gaillard, ao explicar o funcionamento da regra de submissão à lex 

arbitri, assevera, em tom de crítica (com a qual se concorda), que os árbitros ficam necessa-

riamente vinculados às regras de procedimento locais, sobretudo para resolver questões de 

conflito de leis. A submissão à lex arbitri faria com que as regras processuais locais fossem 

aplicadas e, ainda, colocaria em prática o método conflitual de acordo com a regra de con-

flito da sede da arbitragem, elementos que fariam com que uma eventual sentença anulada 

no país-sede falecesse de vez, perdendo até mesmo os efeitos internacionais dos quais são 

providos uma sentença proferida em arbitragem internacional.393

391 Nesse sentido v. GAILLARD, Emmanuel. L’interférence des juridictions du siège dans le déroulement 
de l’arbitrage. Liber Amicorum Claude Reymond: Autour de l’Arbitrage – Mélanges Offerts à Claude 
Reymond. Paris: Litec, 2004. p. 87.

392 BRAGHETTA, Adriana. A importância da sede da arbitragem: visão a partir do Brasil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2010. p. 77-78.

393 Assim sustenta o referido autor: “Le tenants de la première conception auront tendance à inviter les arbitres 
à appliquer, sauf convention contraire des parties, les règles de procédure locales, à raisonner en termes de 
conflits de lois sur l’existence et la validité de la convention d’arbitrage, à appliquer les règles de conflit du 
siège pour déterminer la loi applicable au fond du litige et à considérer qu’une sentence annulée au siège 



152

Antoine Kassis, ao invocar Batiffol, propõe um entendimento mais ameno, fun-

dado na autonomia da vontade das partes. Aduz o professor da Universidade de Paris I que 

a lex arbitri exerce a sua influência em um procedimento arbitral internacional tão somente 

quando não houver acordo entre as partes na escolha da regra de conflito que estiver inserida 

na lei aplicável ao contrato. Assim, partindo-se do princípio de que o árbitro entrega a pres-

tação jurisdicional em virtude da vontade das partes, bastaria referir-se à lei escolhida pelas 

partes para reger o contrato que contém a convenção de arbitragem.394 

Trata-se, portanto, a lex arbitri de uma ordem jurídica de “base” para arbitragem, 

sem a qual, para os defensores da corrente territorialista da arbitragem, o procedimento arbi-

tral poderia ser maculado de vícios, de fraude, de uma falta de controle que poderia gerar a 

própria ineficácia da arbitragem. Poudret e Besson, grandes defensores da corrente territoria-

lista, justificam a necessidade do controle externo da arbitragem pela lex arbitri pela simples 

razão de conferir segurança jurídica e validade à convenção arbitral.395

As conclusões daqui tiradas fariam com que, em um determinado procedimento 

arbitral internacional, questões relativas à prescrição devessem ser necessariamente qualifi-

cadas a partir da lei da sede da arbitragem. Seria, na realidade, o exato mecanismo do direito 

internacional privado, em que, na existência de conflito de leis acerca de certo prazo prescri-

cional, a lex fori seria invocada para tão somente qualificar o instituto.

No entanto, se se levar em conta a teoria autonomista da arbitragem internacio-

nal, que clama pela total ausência de vínculo entre o árbitro internacional e qualquer lei que 

possa interferir de forma nefasta na arbitragem – o que pode ocorrer, por exemplo, com as 

n’existe plus et qu’elle ne peut donc être reconnue ailleurs” (GAILLARD, Emmanuel. L’interférence des 
juridictions du siège dans le déroulement de l’arbitrage. Liber Amicorum Claude Reymond: Autour de 
l’Arbitrage – Mélanges Offerts à Claude Reymond. Paris: Litec, 2004. p. 89).

394 Dessa forma, conclui Kassis: “Le problème ne se posera sans doute pas si les parties ont choisi le droit 
applicable au contrat. Comme l’indique Batiffol, si on se réfère au principe que l’arbitre rend la justice 
en vertu de la volonté des parties, il faudra donc rechercher dans cette volonté les raisons du choix de la 
règle de conflit, et ce sera facile si les parties ont directement désigné la loi applicable à leur contrat. Le 
conflit de lois est alors résolu” (L’autonomie de l’arbitrage commercial international: le droit français en 
question. Paris: L’Harmattan, 2005. p. 268).

395 Assim, asseveram os referidos autores: “Without entering into a philosophical debate, we consider that 
the parties’ will is necessarily based on a legal system from which it derives its validity. The lex arbitri 
builds the foundation (Grundnorm) for the effectiveness of the arbitration agreement. Together with public 
international law, it constitutes one of two potential bases for arbitration”. POUDRET, Jean-François; 
BESSON, Sébastien. Comparative Law of International Arbitration. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 
2007. p. 83.
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leis das jurisdições da sede da arbitragem –, restaria a questão de saber qual a lei competente 

para qualificar a prescrição extintiva.

2.3.3. A qualificação da prescrição a partir das regras “próprias” à arbitra-

gem internacional

Como visto anteriormente, é assente na doutrina internacional, e até mesmo na 

jurisprudência, que o árbitro internacional não possui lex fori.

Considerando-se a teoria da completa autonomia da arbitragem internacional, 

desvinculada de qualquer disposição imperativa das leis da sede da arbitragem, e havendo a 

necessidade de qualificar a prescrição extintiva em um determinado procedimento arbitral, a 

dúvida aí residiria na seguinte questão: em matéria de arbitragem internacional, qual seria a 

lei competente para qualificar a prescrição extintiva?

Uma resposta a essa questão remontaria à necessidade de definir se a prescrição 

extintiva, em matéria internacional, seria ou não considerada uma questão de ordem pública 

de foro, pois, caso positivo, seria preciso qualificar o instituto prescricional a partir da lei do 

país-sede da arbitragem.

Vários países, como o Brasil, classificam a prescrição como matéria de ordem 

pública, e, em matéria de direito internacional privado, a lex fori é que terá a competência 

para determinar qual a qualificação da prescrição e, consequentemente, a lei aplicável à pró-

pria prescrição.

A grande dificuldade de aceitação das regras que excluem a participação da lei 

da sede da arbitragem para quaisquer interferências no procedimento arbitral justifica-se 

pelo fato de que, sem a utilização das regras de conflito a partir da lex arbitri, o procedimento 

arbitral estaria repleto de incertezas e imprevisibilidades. Kassis, ao invocar lição de Gary 

Born, faz, nesse sentido, as seguintes indagações:

Se as regras de conflito da sede do tribunal arbitral não são aplicadas, quais 
são então as outras regras de conflito que se aplicam? Existiria uma regra 
de conflito internacional? Qual seria o seu conteúdo? As nações civilizadas 
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disporiam de princípios de base, a esse propósito? Seria necessário realizar 
uma aplicação cumulativa de regras de conflito nacionais, como sugerem 
certas sentenças arbitrais emanadas da CCI? O autor que não encontra 
respostas a essas questões conclui que o direito aplicável a uma arbitragem 
é revestido de incerteza, o que não responde a um ideal de previsibilidade.396

Antoine Kassis explica de forma clara que, em uma arbitragem internacional, o 

critério da autonomia é utilizado tanto no momento da escolha da lei aplicável ao mérito da 

controvérsia pelos litigantes quanto na decisão do árbitro, quando da ausência de escolha da 

lei pelas partes.397 A lei escolhida pelas partes, portanto, é a que prevalece para todos os fins.

 O que se pode concluir das palavras de Kassis é que, em relação à prescrição, 

a sua qualificação em matéria de arbitragem internacional se dá diretamente pela lei que re-

gerá a fundo do litígio, ou pela lei que o árbitro entenda ser a mais apropriada à questão (the 

proper law), restando ao árbitro investigar se o efeito da prescrição, no caso concreto, será 

processual ou material, para dirimir a controvérsia.

Martim Della Valle, em recente tese, entendeu que, nas arbitragens internacio-

nais decididas por equidade, a qualificação de um determinado instituto ficaria derrogada 

em razão de o julgamento da questão ocorrer pelo sentimento de justiça. Mas o interessante 

dessa obra é a afirmação da inexistência de ordem jurídica de referência em sede de arbitra-

gem internacional, o que, segundo Della Valle, ao menos para as arbitragens internacionais 

decididas por equidade, fariam com que o próprio princípio da qualificação ficasse prejudi-

cado.398

396 Tradução livre da seguinte passagem: “Si les règles de conflit du siège du tribunal arbitral ne sont pas 
appliqués, quelles autres règles de conflit seront-elles? Existe-t-il une règle de conflit internationale, et 
quel est le contenu? Les nations civilisées partagent-elles des principes de base à ce propos? Fault-il 
faire une application cumulative de règles de conflit nationales, comme le sugèrent certaines sentences 
de la CCI? L’auteur qui ne trouve pas de réponses à ces questions conclut que le droit applicable dans 
l’arbitrage international est enveloppé d’incertitude, ce qui ne répond pas à l’idéal de prévisibilité”. 
KASSIS, Antoine. L’autonomie de l’arbitrage commercial international: le droit français en question. 
Paris: L’Harmattan, 2005. p. 274.

397 Nesse sentido, afirma Kassis: “Il y a ainsi, en matière de droit applicable au fond du litige dans l’arbitrage 
international une double autonomie: une autonomie des parties dans le choix du droit applicable au fond 
du litige, et il y a une autonomie de l’arbitre dans le droit qu’il applique au fond du litige en l’absence de 
choix du droit par les parties” (La réforme du droit de l’arbitrage international: Réflexions sur le texte 
proposé par le Comité français de l’arbitrage. Paris: L’Harmattan, 2008. p. 99).

398 Nesse sentido, sustenta Della Valle: “No caso da arbitragem internacional, à falta de ordem jurídica de 
referência, a opinião tem pouco alcance. A menos que se pretenda que os árbitros autorizados a julgar 
por equidade tenham o dever de escolher uma ordem jurídica estatal de referência apenas para proceder 
à qualificação dos fatos. Tal opinião teria como consequência a abertura de uma tormentosa questão de 
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 Utilizando-se do válido e correto pensamento de Della Valle (porém deixando 

de levar em conta o elemento equidade), no caso da arbitragem internacional, em que não há 

ordem jurídica de referência, mas tão somente a lei escolhida pelas partes, ou, na ausência 

dessa escolha, pelos árbitros, para reger o litígio, a qualificação de determinado instituto só 

poderá se referir à lei prevista no contrato litigioso, na convenção arbitral ou no termo de 

arbitragem. De todo modo, prevalece a lex causae, e não a lex fori ou lex arbitri.

Nesse sentido, oportuna a lição de Jacob Dolinger que entende que, em matéria 

de obrigações (certamente, matéria de arbitragem internacional), a partir do direito interna-

cional privado brasileiro (§ 2.º do art. 9.º da LICC),399 a qualificação é realizada pela lei apli-

cável ao mérito da controvérsia, isto é, pela lex causae.400 Ora, uma instituição jurídica que é 

criada por um legislador nos limites de seus poderes deve ser aplicada em todos os sentidos, 

isto é, o poder de legislar como o de qualificar são os mesmos.401 Daí ser a lex causae a mais 

direito internacional privado para a definição da lei aplicável. Mesmo feita a escolha de ordenamento, 
ainda assim haveria o problema da qualificação em si, uma das áreas mais desafiadoras do estudo do di-
reito internacional privado. Se as partes resolvem conceder aos árbitros a faculdade de decidir conforme 
a sua consciência, parece pouco provável que queiram que eles qualifiquem direitos conforme a lei para 
depois decidir conforme o seu sentimento de justiça. Erros de direito em geral não são causa de nulidade 
da sentença arbitral. Como então proceder com erros de qualificação? Caso se coloque a questão no âm-
bito da simples aplicação do direito, ela tem pouco efeito prático: eventual erro não será mais ou menos 
sancionado do que a derrogação de uma norma supletiva, a menos que se considere a qualificação como 
questão de ordem pública. Caso se coloque como questão autônoma, criar-se-ia uma nova modalidade 
de escrutínio da sentença arbitral, o que parece de todo inconveniente. Não parece razoável que árbitros 
investidos nos poderes de julgar conforme seu sentimento de justiça tenham de se ater à qualificação dos 
fatos conforme o direito. Não se nega que ela possa ter utilidade para a decisão de fato. Por exemplo, a 
correta qualificação de um direito afeta prazos prescricionais, como de resto qualificar a prescrição como 
pertencente ao direito material ou processual também produz efeitos práticos. Todavia, se os árbitros 
possuem a faculdade de derrogar normas positivas, ela afeta os efeitos da qualificação. Assim a exigência 
para ser uma imposição do menos a quem pode o mais” (Da decisão por equidade na arbitragem comer-
cial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, p. 148-149. No prelo).

399 “§ 2.º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”
400 Dessa forma, Jacob Dolinger propõe a seguinte metodologia para se proceder à qualificação de determi-

nado instituto, quando se está diante de matéria obrigacional: “Assim, sempre que um tribunal brasileiro 
tiver diante de si uma matéria obrigacional de natureza transnacional, deverá adotar a seguinte orientação: 
a qualificação básica, primeira, se realmente se trata de um contrato internacional, se a obrigação de fato 
se constituiu, esta qualificação é regida pelo direito do país proponente, como formulado no parágrafo 2.º 
do artigo 9.º da LICC, no caso a mesma lei que vai reger o mérito – portanto lex causae. Se de acordo com 
a qualificação dada por este dispositivo a obrigação foi constituída no exterior, todas as qualificações sub-
sequentes serão regidas pela lei estrangeira que também regerá a própria obrigação, tudo estabelecido pelo 
caput do artigo 9.º” (Direito internacional privado (parte especial) – direito civil internacional: contratos 
e obrigações no direito internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. v. 2, p. 496).

401 Nesse sentido, vide a convincente lição de Maxmilien Philonenko: “Or la qualification doit toujours être 
empruntée à la lex fori. Cependant, nous avons soutenu une doctrine différente. Nous croyons que la 
qualification qui doit définitivement s’imposer au juge saisi, n’est point celle de la lex fori, mais celle de 
la loi reconnue applicable – qu’une instituition juridique est créée par un législateur determine dans les 
limites de son pouvoir effectif de légiférer, et que le pouvoir effectif de commandement trace la même 
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adequada para qualificar institutos jurídicos, como o da prescrição extintiva, ainda mais em 

arbitragens internacionais.

Portanto, no caso de a lei eleita para reger o mérito de uma controvérsia sub-

metida à arbitragem ser uma lei estrangeira, ainda que diversa da nacionalidade das partes 

litigantes e da lei do lugar em que se processa a arbitragem, a referida lei estrangeira, a lex 

causae, será competente para qualificar a prescrição extintiva.

A lei qualificadora da prescrição em matéria de arbitragem internacional se dá de 

acordo, portanto, com a própria essência da arbitragem internacional: pela lei escolhida pelas 

partes, autonomamente, independentemente da qualificação que se dê à lex fori (das partes 

litigantes ou da chamada lex executionis), ou pela lex arbitri a respeito do assunto.

2.4. A qualificação da prescrição em matéria de arbitragem internacional, à luz do 

direito brasileiro

A partir de todas as premissas acima colocadas, cabe, em matéria de arbitragem 

internacional – vista a partir do direito brasileiro –, definir como se qualifica o instituto da 

prescrição extintiva.

No tocante à arbitragem internacional, o problema da qualificação toma rumos 

mais complexos em razão da não participação da lex fori no procedimento arbitral, salvo nos 

casos de cooperação com a arbitragem.

No entanto, sabendo-se que em matéria de arbitragem internacional se estará 

diante de um litígio envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, certamente o cumprimen-

to de obrigações internacionais, a lex causae,402 isto é, a lei que for aplicável ao fundo da 

controvérsia, ditará o sentido da prescrição. Na ausência da lei livremente escolhida pelas 

limite au pouvoir de légiférer qu’au pouvoir de qualifier”. PHILONENKO, Maximilien. De la prescription 
extinctive en droit international privé. Mélanges 1872/1937, Extrait du Journal du droit international. 
Paris, 1936, p. 274.

402 Nesse sentido, encontramos apoio na lição de Jacob Dolinger: “Na minha Parte Geral, no capítulo sobre 
as Qualificações, proponho que a qualificação deve obedecer a lex fori, excetuado em matéria de bens e 
obrigações, que são qualificados pela lex causae” (Direito internacional privado (parte especial) – direito 
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partes, ou sendo impossível aferir questões relativas à prescrição por meio da lex causae, 

caberá ao árbitro determinar a partir de qual lei será qualificada a matéria litigiosa.403

No caso de uma arbitragem internacional, em que não existe lex fori, como visto 

acima, e considerando-se que a qualificação de quaisquer questões será feita pela lei regente 

do mérito da controvérsia, não há dúvidas de que, caso esta lei seja a brasileira, a prescrição 

será qualificada como questão de direito material, por todas razões já expostas neste estudo.

Colocadas as premissas acerca da natureza jurídica da prescrição extintiva e de-

finição da lei que a qualifica em matéria de direito internacional privado e de arbitragem 

internacional, cabe, no ponto seguinte, definir, efetivamente, qual o regime jurídico aplicável 

à prescrição em eventual procedimento arbitral internacional.

civil internacional: contratos e obrigações no direito internacional privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
v. 2, p. 495-496).

403 Nesse sentido, v. LEE, João Bosco. A especificidade da arbitragem comercial internacional. In: CASELLA 
Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 
1999. p. 199.
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Capítulo 2  
A DETERMINAÇÃO DA LEI APLICÁVEL À PRESCRIÇÃO 
EXTINTIVA NA ARBITRAGEM INTERNACIONAL

Como visto no capítulo anterior, as questões concernentes à natureza jurídica 

e qualificação da prescrição extintiva em matéria de direito interno e direito internacional 

constituem temas tormentosos, dada a variação de tratamento do instituto prescricional nas 

diversas leis existentes, assim como nos sistemas de civil law e da common law.

Em sede de direito interno, ou, melhor, como preconiza este estudo, para a ar-

bitragem interna não há dúvidas de que a prescrição extintiva atua conforme o próprio di-

reito interno, não sendo necessário estabelecer uma consulta à lei do foro, à lei da sede da 

arbitragem ou à chamada lex executionis para que se determine o regime jurídico aplicável 

à prescrição. Como à arbitragem interna se impõe o direito interno, e considerando-se que a 

prescrição extintiva é um instituto de ordem pública na seara doméstica, fica claro que nos 

procedimentos arbitrais regidos pelo direito brasileiro aplicam-se as regras sobre prescrição 

extintiva dispostas no CCB. 

Sobre a natureza jurídica da prescrição extintiva em sede de arbitragem interna, 

não pairam dúvidas: é matéria de direito substantivo, de ordem pública material.

Entretanto, em matéria de direito internacional, sobretudo em sede de arbitragem 

internacional, aí, sim, urge qualificar o instituto da prescrição extintiva, dadas as suas dife-

rentes caracterizações nos sistemas da civil law e da common law, para que, ao final, fique 

estabelecido qual o regime jurídico será aplicado à prescrição.

Definidas no capítulo anterior a lei qualificadora da prescrição extintiva em sede 

de arbitragem internacional e a qualificação da prescrição a partir do direito internacional 

privado brasileiro, cumpre, no passo seguinte, determinar a lei aplicável à prescrição extinti-

va, no caso de conflito de leis. Mas para atingir uma das finalidades desta tese, que é alcançar 

uma resposta para a definição da lei aplicável à prescrição extintiva em sede de arbitragem 

internacional, há um longo caminho a percorrer, que se inicia mediante um estudo da lei 

aplicável à prescrição nos litígios do direito internacional privado.
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Para tanto, propõe-se a análise da definição da lei aplicável à prescrição extinti-

va em três fases: na primeira, tentar-se-á detectar qual lei se aplica à prescrição no contexto 

dos litígios do direito internacional privado (1). Feita essa análise, passar-se-á ao estudo da 

definição da lei aplicável à prescrição extintiva no contexto de uma arbitragem internacional, 

que é um dos grandes desafios do presente estudo (2). Em última análise, será verificado o 

problema da lei aplicável à prescrição extintiva quando se está diante de uma arbitragem a 

ser decidida por equidade, em que se tentará responder se o instituto da prescrição pode ou 

não formar uma barreira àqueles que pretendem ver uma causa ser decidida com base no 

sentimento de justiça, isto é, por equidade (3).

1. A definição da lei aplicável à prescrição extintiva no direito internacional privado

Como visto no capítulo referente à definição da lei qualificadora da prescrição 

extintiva no âmbito do direito internacional privado, o grande propósito da prescrição em 

direito internacional privado é detectar qual o prazo prescricional será aplicado em um de-

terminado litígio. Detectar qual lei fixará o tempo e determinará a extinção da ação judicial 

ou da demanda arbitral, propostas tardiamente.404 

De acordo com análise já realizada nesta tese acerca dos aspectos gerais con-

cernentes à prescrição extintiva no direito internacional privado brasileiro, o instituto da 

prescrição, em sede internacional, adquire contornos menos rigorosos do que o do direito 

interno, pois a determinação do prazo prescricional resta submetida necessariamente à lei 

que regerá a relação jurídica entre determinadas partes.

Vista a partir do direito internacional privado brasileiro, a prescrição extintiva, 

quando constitui o cerne do conflito de leis, pode gerar grandes controvérsias. Isso se ex-

plica pela natureza de ordem pública de que é dotado o instituto da prescrição extintiva em 

diversos países, especialmente os que utilizam o sistema da common law. Em virtude dessa 

404 COURBE, Patrick. La presctiption en droit international privé. Les désordres de La prescription. Textes 
réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le concours du Centre de 
recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 68.
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questão, de natureza imperativa, surgiria a dúvida de a prescrição ser regida pela lex fori 

(1.1) ou pela lex causae (1.2).

1.1. A tese sobre a aplicação lex fori para a regência da prescrição

A tese de que a lex fori seria não só a lei qualificadora, mas a regente da prescri-

ção extintiva, encontra guarida na teoria da ordem pública.405

Com efeito, no Brasil, sustentam os defensores dessa tese que, sendo a prescri-

ção um instituto de ordem pública, o art. 17 da LICC constituiria fonte irrecusável de pre-

valência da ordem pública interna quando, eventualmente, tivesse de ocorrer a aplicação a 

determinado direito estrangeiro, em território brasileiro.406 

Sendo a prescrição um elemento que produz reflexos na organização judiciária 

do Estado (o que se justifica pelo seu fim de paz social, de interesse público), um dos defen-

sores da lex fori como lei regente da prescrição afirma que seria intolerável a interferência do 

direito estrangeiro no funcionamento dos órgãos judiciários internos do País.407 

A hipótese de aplicação da lex fori para reger a prescrição seria simples e pode 

ser exemplificada da seguinte forma: um eventual litígio entre partes nacionais, cuja lei 

aplicável seria a do Paraguai. O prazo de prescrição estabelecido pela lei paraguaia é de seis 

anos e no Brasil de três anos. Como há conflito quanto aos diferentes prazos prescricionais 

estabelecidos entre as duas leis, entendem os defensores da lex fori que, neste caso, as regras 

brasileiras sobre prescrição prevaleceriam sobre as estrangeiras, por força da regra contida 

405 Nesse sentido explica Carvalho Santos que a inércia do credor que deixa decorrer o tempo sem efetivo 
exercício de seu direito estabelece uma “incerteza, uma situação de dúvida, que a ordem jurídica condena. 
E por condená-la, não tolerando que permaneça este estado contrário aos interesses superiores da ordem 
pública, é que se impõe um termo, fazendo tal estado cessar” (Código Civil brasileiro interpretado. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956. p. 372).

406 Nesse sentido, v. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direito estrangeiro: prescrição cambiária. Parecer, 
p. 14. (Material não publicado, cedido com autorização do autor.)

407 É o que entende, por exemplo, Humberto Theodoro Júnior, quando afirma o seguinte: “Não se tolera, por 
exemplo, que o direito estrangeiro venha a interferir no funcionamento dos órgãos judiciários internos do 
país. A jurisdição é uma das funções soberanas do Estado e as leis processuais correspondem ao verda-
deiro estatuto disciplinador desse segmento da soberania”. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direito es-
trangeiro: prescrição cambiária. Parecer, p. 6. (Material não publicado, cedido com autorização do autor.)
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no art. 17 da LICC, isto é, porque, se se aplicasse o prazo prescricional mais longo (o da 

lei estrangeira), se estaria diante de uma hipótese de ofensa à ordem pública nacional. Em 

outras palavras, pode-se afirmar que o interesse público da estabilidade das relações jurídi-

cas estaria afetado se utilizasse outro prazo prescricional a um litígio senão aquele que está 

disposto na lei do foro.

Em um caso semelhante ao exemplo supracitado, Jacob Dolinger subscreveu 

importante parecer no qual comprovou não constituir ofensa à ordem pública a utilização de 

prazo prescricional da lei estrangeira, conflitante com a nacional, por estabelecer um prazo 

maior do que esta última. No caso, tratava-se de decidir qual lei seria aplicável à prescrição 

cambiária em uma ação de execução de título extrajudicial proposta junto à Comarca de 

Belo Horizonte – MG: a lei das notas promissórias (proveniente do Estado de Nova York) ou 

a lei brasileira (lex fori – onde fora submetida a competente ação judicial). Pela aplicação da 

lex fori – sustentou Humberto Theodoro Júnior, em detalhado parecer –, a lei relativa à pres-

crição cambiária americana não deveria ser observada no Brasil porque, em primeiro lugar, 

envolveria matéria de ordem pública, e, em segundo lugar, por se tratar, na origem (Estados 

Unidos), de regra processual, e não material, sendo, portanto, norma de caráter inderrogá-

vel pelas partes.408 A lei do foro (art. 17 da LICC), por conseguinte, afastaria a aplicação da 

prescrição da lei nova-iorquina.

A posição contrária à acima descrita fora apresentada por Jacob Dolinger. Este, 

por seu turno, apoiando-se em farta legislação comparada (notadamente convenções interna-

cionais), bem como no próprio direito comparado, entendia ser a prescrição cambiária ques-

tão inerente à lei que regia o litígio, isto é, a lei do Estado de Nova York. O autor sustenta 

que a prescrição, no plano internacional, estaria desprovida do caráter de ordem pública,409 

podendo ser aplicado no Brasil os prazos prescricionais do direito estrangeiro, mesmo quan-

do diferentes do prazo estabelecido pela lei interna (lex fori).

408 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direito estrangeiro: prescrição cambiária. Parecer, p. 15. (Material 
não publicado, cedido com autorização do autor.) 

409 Nesse sentido, sustenta Jacob Dolinger: “A ordem pública tem um raio de atuação muito mais amplo em 
matéria de direito interno do que no campo do direito internacional. A ordem pública interna pode rejeitar 
um ato praticado no Brasil e aceitar uma lei estrangeira que estabeleça exatamente o mesmo. O grau de 
tolerância no plano internacional é muito maior do que no plano interno” (Ordem pública – Prescrição 
– Direito comparado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 361-362,  
out.-dez. 2001).



162

A questão de submeter a prescrição não só à qualificação, mas à regência, pela 

lex fori, justificar-se-ia pelo próprio objetivo da prescrição: punir a inércia do devedor em 

busca da estabilidade social ou até mesmo de organização do Estado.410

Foi dessa forma que o Conseil d’Etat francês, em acórdão proferido em 

07.01.1987, decidiu que a lei de 31.12.1968 (relativa à prescrição dos créditos para com o 

Estado, seus departamentos, comunidades e estabelecimentos públicos) é uma lei de aplica-

ção imediata (as chamadas lois de police), que se aplica a todos os débitos do Estado, sejam 

eles regidos pelo direito público ou pelo direito privado, lá compreendido o direito de um 

país estrangeiro. Trata-se, portanto, de uma questão regida pela lex fori. Nesse caso, uma 

francesa, Mme. Félicien, era empregada da embaixada da França no México, tendo firmado 

um contrato verbal de duração indeterminada. Esse contrato havia sido resilido. O Conseil 

d’Etat colocou em dois planos diversos – a questão de mérito da causa e a questão da pres-

crição. O mérito restou submetido à lei mexicana (lei do lugar de execução do contrato de 

trabalho), enquanto a prescrição ficou sujeita à lei francesa, que fixava a duração do prazo 

prescricional em quatro anos, diferentemente da lei mexicana, que fixava em um ano.411 Cri-

ticável essa decisão, pois, sob a perspectiva do direito internacional privado, a prescrição é 

inerente ao litígio, e não ao Estado. Ela constitui uma categoria autônoma, e, por constituir 

um fato jurídico e transformá-lo em direito, ela deve estar vinculada à lei que melhor atender 

aos interesses das partes.412

410 Segundo Luiz Olavo Baptista, ao comentar as raras exceções a respeito da regência da prescrição pela 
lex fori, cita uma lei francesa de 1966, aduzindo o seguinte: “Essa fórmula tão clara [regência da prescri-
ção pelo direito substantivo] comporta exceções, por exemplo, a da lei francesa de 18 de julho de 1966, 
lembrada por Delaume, a qual indica a lex fori para solver os problemas da prescrição. Rodière, que foi o 
autor do projeto dessa lei, justificava a regra dizendo que a prescrição é matéria muito mais do interesse 
do Estado que das partes, concorrendo com sua opinião Simon Depitre e Toubiana” (Dos contratos inter-
nacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 125).

411 Segundo Fayez Hage-Chanine, o Conseid’Etat tratou a questão da prescrição como lei de apli-
cação imediata e não de aplicação da lex fori (La prescription extinctive en droit interna-
tional privé. Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, t. 255,  
p. 254-255, 1995).

412 É o que entende Fayez Hage-Chanine: “La fonction transformatrice de la prescription aide, enfin, à 
trouver la loi applicable. Son originalité, son importance, et le fait qu’elle soit la seule situation juridique 
à formation continue invitent à l’ériger en une catégorie autonome à laquelle devrait correspondre une 
règle de conflit propre. La prescription doit être soumise à la loi du lieu ou elle opere la transformation de 
fait en droit. Cette loi est en même temps la loi du ‘siège’ de la fonction de la prescription et la loi du pays 
avec lequel elle présente les liens les plus étroits” (La prescription extinctive en droit international privé. 
Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, t. 255, p. 266, 1995).
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Uma posição moderada (para não dizer atenuada) de regência da prescrição pela 

lex fori (no âmbito do direito internacional privado) é trazida por Haroldo Valladão. Com 

efeito, sugere esse autor que, por motivos de “paz social”, a prescrição (da lei estrangeira) 

deveria ser decretada no Brasil se atingisse o prazo máximo da prescrição ordinária da lei 

brasileira, à época, se o prazo alcançasse os 20 anos, de modo que a ordem pública fosse pre-

servada.413 De igual forma, levar-se-iam em conta as disposições da lex fori sobre prescrição 

nas hipóteses de direitos imprescritíveis ditados pela lei estrangeira.414

A aplicação da lex fori seria vista, portanto, como a única competente para não 

só qualificar, mas reger o prazo prescricional, pouco importando a lei eleita pelas partes para 

reger uma relação jurídica internacional. E a única justificativa para a aplicação da lex fori 

seria o caráter de ordem pública do qual é dotado a prescrição. Tal premissa, contudo, não 

pode ficar imune a críticas, ao menos no plano internacional, por duas razões: a primeira, 

porque, ainda que seja um instituto de interesse público, a prescrição extintiva não opera de 

forma automática, isto é, opera apenas se o devedor a invocar (1.1.1). A segunda, e a mais 

importante, é o fato de que, no plano internacional, a prescrição extintiva disposta em lei es-

trangeira não é em nada chocante ou perturbador à ordem pública do foro em que se pretende 

aplicar a lei estrangeira, para não dizer à “ordem pública internacional” (1.1.2).

1.1.1. A primeira crítica à prevalência automática da lex fori: pelo caráter 

de “exceção” da prescrição extintiva

A primeira crítica que se faz à intervenção da lex fori para não só qualificar (o 

que ainda é aceitável no âmbito do direito internacional privado), mas reger a prescrição 

extintiva, se dá em razão da própria essência do instituto da prescrição em matéria de direito 

413 Justifica, desse modo, Valladão: “Impunha-se esse limite, pois a prescrição ordinária ou comum, o prazo 
máximo estabelecido pela lei do foro, é sempre de ordem pública, visando à paz social definitiva, corres-
pondente à prescriptio longissimi temporis” (Direito internacional privado. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1980. p. 36). O art. 32 do Projeto de Haroldo Valladão, denominado “Projeto de Código de Apli-
cação das Normas Jurídicas”, assim dispunha: “Art. 32. A prescrição rege-se pela mesma lei que regula 
a substância do ato. Parágrafo único. Será, todavia, decretada no Brasil se atingir o prazo da prescrição 
ordinária na lei brasileira”. A íntegra deste projeto encontra-se na p. 267-282 do segundo volume da obra 
de Valladão, acima descrito.

414 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de direito internacional privado: parte especial. 2. ed. rev. 
e aum. São Paulo: RT, 1977. v. 2, p. 199.
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internacional privado: o caráter de exceção de direito material do qual é revestido o instituto 

da prescrição.

Ora, não apenas em direito interno (como já analisado, ao menos segundo o 

direito brasileiro), mas mesmo no âmbito do direito internacional, a prescrição só se opera 

por aquele a quem aproveita. O prescribente, isto é, o devedor, usa o argumento da prescri-

ção apenas se quiser. Utilizando-a como meio de defesa, se acolhida, opera-se a extinção 

da pretensão e resolve-se a demanda. Não sendo empregada, ou a defesa rebate apenas os 

argumentos que reputar adequados ou, reconhecendo-se o direito do demandante, ainda que 

expirado o prazo prescricional, paga-se a dívida, isto é, cumpre-se uma obrigação natural.

Portanto, a remessa da análise e regência da prescrição extintiva pela lex fori de 

forma automática é criticável, pois o poder estatal não pode livremente extinguir pretensões 

se este não for o desejo da parte que aproveita a prescrição.415

Esse caráter de exceção, do qual é revestida a prescrição extintiva, está presente 

não apenas em direitos nacionais (como o brasileiro),416 como em instrumentos internacio-

nais. Três exemplos podem ser citados.

Em primeiro lugar, a Convenção de NY de 1974, que em seu art. 24 dispõe que 

“a expiração do prazo de prescrição é somente levada em consideração em todo processo 

desde que invocada pela parte interessada”.417 

Em igual sentido, os Princípios Unidroit de 2004, que, em seu art. 10.9, item 2, 

dispõe que “a expiração do prazo de prescrição somente produz efeitos quando o devedor a 

invoca como direito de defesa”.418

415 Ainda que exista a previsão do § 5.º do art. 219 do CPC, afirma-se, a prescrição continua sendo questão 
relativa à exceção de direito material, oposta pelo prescribente se este quiser apenas.

416 Art. 193 do CCB.
417 Na versão original do art. 24 da Convenção de NY de 1974: “Expiration of the limitation period shall be 

taken into consideration in any legal proceedings only if invoked by a party to such proceedings”.
418 Na versão original do art. 10.9, item 2 dos Princípios Unidroit de 2004: “For the expiration of the limita-

tion period to have effect, the obligor must assert it as a defence”.
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Finalmente cita-se o Ato Uniforme Relativo ao Direito Comercial Geral adotado 

pelos países-membros da Organização para a Harmonização do Direito Comercial na África 

(OHADA), que, em seu art. 282, estabelece que “a expiração do prazo de prescrição é somen-

te levado em consideração em todo processo desde que invocada pela parte interessada”.419

Como visto, portanto, o recurso à lex fori não é automático pela simples razão de 

a prescrição extintiva poder ou não ser invocada pelo prescribente.

1.1.2. A segunda crítica à prevalência da lex fori: a prescrição extintiva, no 

plano internacional, não afeta a ordem pública internacional

A segunda e não menos importante crítica que se faz à submissão da prescrição 

extintiva à lei do foro no caso de conflito de leis é o fato de que o instituto prescricional, no 

âmbito internacional, não adquire o status de instituto de ordem pública internacional.420

Conquanto seja absolutamente correto afirmar que, nos litígios judiciais do di-

reito internacional privado, se determinada questão inerente à lei estrangeira normalmente 

aplicável for ofensiva à ordem pública do foro, prevalecerá a regra forense, é preciso enfa-

tizar que a prescrição, em termos internacionais, não possui o condão de ofender a ordem 

pública internacional, ainda que a lei estrangeira possua conotação diversa da lei do foro, em 

relação à prescrição.

No plano interno, a prescrição extintiva atua, como visto, como instituto de or-

dem pública visando à estabilidade das relações jurídicas. No plano internacional, a incidên-

419 Na versão original do Acte Uniforme Relatif au Droit Commercial Géneral, da Organisation pour 
l’Harmonization en Afrique du Droit des Affaires (OHADA): Art. 282: L’expiration du délai de prescription 
n’est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.

420 Lembrem-se aqui as palavras de Jacob Dolinger acerca da distinção entre ordem pública interna e inter-
nacional: “A distinção da ordem pública em interna e internacional visa mostrar como a ordem pública se 
defende de ataques de fontes diversas. Mas a ordem pública é a mesma, é ordem pública interna, nacional. 
A divisão é mais no plano dos efeitos. Uma dirige-se no plano interno do direito civil, defende a ordem 
pública da vontade das partes, contratualmente manifestada, a outra vai além, e, na defesa da mesma 
ordem pública interna, barra a entrada das normas, vontades e sentenças estrangeiras” (Ordem pública – 
Prescrição – Direito comparado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 
362, out.-dez. 2001).
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cia da ordem pública é bem menos restrita do que no plano interno.421 Essa incidência menos 

restrita da ordem pública no plano internacional é justificada de forma convincente por Jacob 

Dolinger, que entende haver três graus de atuação da ordem pública.422

O primeiro grau de atuação da ordem pública é local, em que são normalmente 

vedadas as convenções privadas que derroguem valores jurídicos ou morais inderrogáveis 

pelo ordenamento local. Como visto no Título II da primeira parte desta tese, um exemplo 

que pode ser citado a respeito do primeiro grau de ordem pública é a prescrição extintiva, 

que no âmbito interno possui regras inderrogáveis pela vontade das partes, como a renúncia 

à prescrição, que somente poderá ocorrer após consumado o prazo extintivo da pretensão.423

O segundo grau de atuação da ordem pública se configuraria na medida em que 

houvesse o impedimento de aplicação de certas questões do direito estrangeiro normalmente 

aplicáveis por força da teoria geral do conflito de leis. Nesse caso, as regras de conexão do 

direito internacional privado não surtiriam efeito em razão de uma regra proibitiva da lei 

do foro (ordem pública local), que consideraria a disposição da lei estrangeira chocante ou 

perturbadora. No entanto, sabendo-se que a técnica do direito internacional privado é apli-

car o direito naquilo que ele é aceitável e rejeitá-lo naquilo que é incompatível com a lex 

fori, nem toda regra estrangeira contrária à lei do foro seria automaticamente rejeitada. Não 

haveria, como sustenta Martim Della Valle, “coincidência entre o direito cogente e a ordem 

pública”.424 Imagine-se que uma lei estrangeira aplique à determinada questão prazo prescri-

cional mais longo do que o imposto pela lei do foro ou mesmo não disponha acerca da ques-

421 DOLINGER, Jacob. Ordem pública – Prescrição – Direito comparado. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 361-362, out.-dez. 2001. Em sentido similar, vide a explicação de 
Patrick Courbe sobre a questão (prescrição no direito internacional privado), à luz do direito francês: 
“Par principe, les questions de délai ne sont pas d’ordre public international. D’abord, parce que, dans 
la conception française, la prescription est essenttiellement une instituition d’interêt privé. Elle ne 
peut, notammnent, être relevée d’office par le juge (article 2223 du Code Civil)” (La presctiption en 
droit international privé. Les désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: 
Publications de l’Université de Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des activités 
professionnelles, 2000. p. 81).

422 DOLINGER, Jacob. A evolução da ordem pública no direito internacional privado. 1979. Tese (Cátedra) 
– Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 40-41.

423 Martim Della Valle enumera outros exemplos que caracterizariam a incidência da ordem pública em pri-
meiro nível de atuação: “São exemplos de tais casos a vedação de juros acima do máximo local, de pacto 
sobre pessoa viva, certas limitações de responsabilidade, proteção de menores, etc.” (Da decisão por 
equidade na arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 181. No prelo).

424 Idem, ibidem, p. 181.
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tão relativa à irrenunciabilidade da prescrição antes de consumada. No Brasil, por exemplo, 

tais questões não se revelariam chocantes ou perturbadoras à ordem pública local.425

O terceiro e mais elevado grau do princípio da ordem pública consiste em reco-

nhecer a essência do ato estrangeiro adquirido no exterior, principalmente o reconhecimento 

de julgamentos válidos e consumados no exterior, mesmo que contrários à lei do foro (por 

exemplo, o reconhecimento em território nacional dos efeitos patrimoniais de um casamento 

poligâmico).426

Para os fins que pretende atingir o presente estudo, a prescrição certamente se 

enquadra no grau de tolerância caracterizada pelo segundo nível de incidência da ordem 

pública conforme acima explanado. Se no âmbito interno as normas referentes à prescrição 

extintiva constituem matéria de ordem pública, no âmbito internacional ocorre um efeito um 

pouco diverso, pois não se afigura chocante ou perturbador à ordem pública a aplicação de 

um prazo prescricional mais curto ou mais longo imposto por uma lei estrangeira normal-

mente aplicável pelas regras de conexão.427 A aplicação de normas estrangeiras sobre pres-

crição em território nacional podem ser perfeitamente aceitas, não apenas em relação à ques-

tão do prazo mais longo versus prazo mais curto, mas também no tocante a questões como a 

425 Martim Della Valle enumera como exemplo desse segundo grau de incidência da ordem pública na 
esfera internacional a questão relativa à renúncia à prescrição antes de ser consumada. Para esse autor, 
“Neste grau, não há coincidência entre o direito cogente e a ordem pública. Somente a regra estrangeira 
que se chocar frontalmente e de forma grave com a ordem pública terá sua aplicação impedida. Alguns 
casos em que o direito cogente não permita pacto em contrário podem não afetar a aplicação de norma 
estrangeira. Pode-se, por exemplo, mencionar o caso de vedação de renúncia à prescrição antes de ser 
consumada. Embora não se possa pactuar em sentido contrário, não se vê maior óbice em aplicar uma 
norma estrangeira que o permita” (Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacional. 
2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 181. 
No prelo).

426 Jacob Dolinger, ao caracterizar este terceiro grau da incidência da ordem pública no plano internacio-
nal, afirma que “poderá haver um instituto estrangeiro tão chocante e que com tamanha intensidade 
represente um escândalo para o foro, que a sua ordem pública não admita sequer reconhecer uma 
situação já constituída e consumada” (A evolução da ordem pública no direito internacional privado. 
1979. Tese (Cátedra) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 41). Martim 
Della Valle entende que “essa não é uma regra absoluta. Pode haver normas tão conflitantes com os 
princípios de direito nacional que se deva negar homologação mesmo a uma sentença cujos efeitos 
não ofendam a ordem pública. Seria o caso de sentença aplicando princípios de discriminação racial, 
mas cujos efeitos sejam meramente patrimoniais” (Da decisão por equidade na arbitragem comer-
cial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, p. 182. No prelo).

427 Nesse sentido, v. DOLINGER, Jacob. Ordem pública – Prescrição – Direito comparado. Revista de Direi-
to Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 362, out.-dez. 2001.
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da modificação pelas partes do prazo prescricional, aumentando-o ou reduzindo-o, que são 

internacionalmente aceitas e não teriam o condão de ofender a ordem pública local.428

Uma das dúvidas que pairam em relação ao recurso à ordem pública internacio-

nal para excluir a aplicação da lei estrangeira normalmente aplicável se resumiria na seguin-

te questão: aplicar-se-ia totalmente a lei do foro, ou a lei estrangeira normalmente aplicável, 

ainda que de forma parcial, no que não for contrário ao interesse público do foro? Em termos 

práticos, se a lei estrangeira dispusesse de forma diversa da lei do foro acerca da prescrição 

extintiva, qual a solução a ser adotada? 

Para fins de qualificação de uma norma de ordem pública no plano internacional, 

no caso, a prescrição extintiva, a ferramenta do direito comparado pode ser de boa utilização 

para o operador do direito.429

Nessa linha de pensamento, Mathias Reimann, ao tratar do melhor exemplo para 

ilustrar a dificuldade de definição da lei aplicável no direito internacional privado, se refere 

ao instituto da statute of limitations, isto é, a prescrição extintiva. A hipótese seria a seguinte: 

um litígio entre um mexicano e um americano de Detroit, sobre um acidente ocorrido com 

o primeiro em Detroit. Levado o litígio à jurisdição mexicana, e sabendo-se que os prazos 

prescricionais são diferentes nos termos da lei mexicana e na lei do Estado de Michigan, qual 

seria efetivamente a lei aplicável à prescrição? A lex loci delicti – a lei material – ou a lex 

fori? A dúvida repousaria na questão de ser a prescrição uma questão inerente à responsabi-

lidade extracontratual (tort) ou não. Seria a prescrição uma matéria que determina durante 

quanto tempo alguém possui um direito? Ou seria a prescrição uma matéria que determina 

428 Exemplos dessa aceitação encontram-se em importantes diplomas reconhecidos no direito internacional, 
como a Convenção de NY de 1974, que, em seu art. 23 (2), determina que o devedor pode a qualquer 
momento prolongar o curso do prazo prescricional desde que este prazo não ultrapasse dez anos (art. 23). 
Vide ainda os Princípios Unidroit de 2004 que, no art. 10.3, facultam à partes a modificação do prazo 
prescricional, desde que não ultrapasse quinze anos.

429 É o que afirmam Konrad Zweigert e Hein Kötz: “Comparative Law is also essential for the proper 
treatment of the concept of ordre public in private international law. Sometimes a foreign rule which is 
indicated by the conflict rules of the forum is so shocking to the ordre public of the forum that it cannot be 
applied, but in order to discover whether this is so one must make a comparison between the foreign rule 
and the closest analogue in the home system” (Introduction to Comparative Law: The Framework. 2nd ed. 
rev. Translated from the German by Tony Weir. Oxford: Clarendon Press, 1987. v. 1, p. 7).
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quanto tempo alguém pode ingressar com a ação? Tal dependeria de uma rígida qualificação 

da matéria (substancial ou processual) pelo juízo mexicano.430

Em princípio, o recurso sob a forma de exceção à ordem pública internacional 

mandaria aplicar tão somente a lex fori, sobretudo naqueles ordenamentos em que a pres-

crição extintiva constitui matéria de ordem pública absoluta do foro. É assim, por exemplo, 

que dispôs a regra III da Resolução do Instituto de Direito Internacional, na sessão de Viena 

realizada em 27.08.1924: 

III – A prescrição também poderá ser considerada adquirida pelos tribunais 
que apreciam o litígio, em virtude da lei do foro, se a prescrição invocada 
constitui, a partir daquela lei, uma instituição de ordem pública absoluta, 
obstaculizando a aplicação de toda lei estrangeira, mesmo daquela que seria 
normalmente a competente para reger a prescrição (como por exemplo, 
sobre interesse de terceiros, sobre considerações de humanidade, etc.).431

Mas na prática o recurso à lex fori pode se mostrar exagerado e até mesmo con-

trário à verdadeira essência da teoria geral do conflito de leis, bastando aplicar a lei estran-

geira ao menos na parte no que for concebível à ordem pública internacional do foro. Foi 

assim que em uma decisão exarada no ano de 1926 pela Suprema Corte alemã optou-se pelo 

recurso à ordem pública internacional, não à lex fori, mas sim uma variante da lei estrangeira. 

430 REIMANN, Mathias. Comparative Law and Private International Law. The Oxford Handbook of 
Comparative Law. Edited by Mathias Reinmann and Reinhard Zimmermann. Oxford: University Press, 
2008. p. 1384-1385: “The matter is best grasped by way of an example, and the time honoured question 
how to treat statutes of limitations provides a good one. Assume that a plaintiff from Mexico City sues 
a defendant from Detroit, Michigan. The suit is brought in Mexico City but is based on an accident in 
Detroit. Before the Mexican Court, the Michigan defendant invokes the statute of limitations because the 
accident occurred two and a half years ago. Under Mexican Lae, the basic limitation period for torts is 
two years, in Michigan is three. Is the action time-barred? That, of course, depends on which statute of 
limitations applies. As mentioned, the basic choice-of-law rule for torts is that the law of the place of the 
wrong (lex loci delictis) governs; this would be Michigan law with its three-year limitation period so that 
the action could proceed. But is the statute of limitations really a matter os ‘tort’, that is, part of substantive 
law (because determines how long one has a right)? Or is it rather a matter of procedure (because it 
determines how long one can sue)? If the latter, the general choice-of law is a very different one: matters 
of procedure are subject to the law of the forum (lex fori); that would be Mexican law with its two-year 
limitation period so that the case have to be dismissed. In other words, the outcome depends on whether 
the Mexican Judge ‘qualifies’ the statute of limitations as’substantive’ or ‘procedural’”.

431 Sobre essa regra do IDI, comenta Oscar Tenório: “Há dificuldade quando a doutrina considera a prescri-
ção como matéria de ordem pública, porque é necessário atender, em primeiro lugar, à conceituação e aos 
efeitos da ordem pública, e, a seguir, o seu império. Rolin tenta contornar o obstáculo com a fórmula de 
que a prescrição liberatória pode ser decretada de acordo com a lei do foro quando for considerada ques-
tão de ordem pública absoluta, não permitindo, assim, a aplicação da lei estrangeira, mesmo aquela que 
seria competente para reger a prescrição” (Direito internacional privado. 11. ed. rev. e atual. por Jacob  
Dolinger. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. p. 220). 
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Esse caso relacionava-se a um débito contraído sob os auspícios da lei suíça, em que a obri-

gação inerente ao contrato litigioso era imprescritível, o que não ocorria na lei alemã. Diante 

dessa situação, a Corte alemã, por considerar a questão ofensiva à ordem pública, resolveu, em 

vez de aplicar o prazo de prescrição previsto na lei alemã, adotar o mais longo prazo prescri-

cional previsto na lei suíça, reconhecendo a prevalência desta última sobre a matéria e, dessa 

maneira, desconsiderando qualquer tipo de ofensa à ordem pública internacional.432

A prevalência da lex causae para aplicá-la à prescrição, em casos de conflito 

entre lei nacional e lei estrangeira, sugere ao juiz que este exerça uma rígida interpretação 

da lei estrangeira, tomando-se por base a necessária qualificação do instituto. Nesse ínterim, 

dificuldades na interpretação da lei estrangeira podem surgir, notadamente no que se refere à 

questão da prescrição. Foi o que, aliás, notou Gregory S. Alexander, ao analisar o caso Wood 

& Selick Inc. vs. Compagnie Générale Transatlantique, em que a justiça americana demons-

trou ter procurado ao máximo ajustar as disposições da lex causae à lei do foro.433

Portanto, entende-se que o prazo prescricional ditado pela lex fori somente deve 

ser levado em conta quando houver algo de chocante ou perturbador à ordem pública nacio-

nal, o que não parece ser o caso da prescrição extintiva.434

No entanto, como se verá a seguir, é predominante o entendimento de que, em 

direito internacional privado, a lei que rege a prescrição é a lei que atende o interesse das 

partes – a lex causae e não a lex fori.

432 Decisão citada em LAGARDE, Paul. Recherches sur l’ordre public en droit international privé. Paris: 
LGDJ, 1959. v. 15, p. 207. Para maiores comentários acerca dessa decisão. V. DOLINGER, Jacob. Evo-
lution of Principles for Resolving Conflicts in the Field of Contracts and Torts. Recueil des cours de 
l’académie de droit international de La Haye, t. 283, p. 297, 2000; e ALMEIDA, Ricardo Ramalho. Arbi-
tragem comercial internacional e ordem pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 299.

433 Dessa forma, o Professor Gregory S.Alexander assinalou o seguinte: “Finding that French law of 
prescription did not provide for the substance-procedure distinction inhering in American law, the court 
attempted to adapt the foreign law to the domestic law of limitations in the manner most faithful to the 
essence of the foreign rule. As the court acknowledged, it did not strictly apply the foreign law, but only its 
idea of Civil Code provision on prescription, which, admittedly, may be quite different from the intention 
of the French statute. But in these instances the court does not apply its own interpretation of foreign law 
by choice, but rather out of necessity” (The application and Avoidance of Foreign Law in the Law of 
Conflicts. Northwestern. U.L. Rev., v. 70, p. 627, 1976).

434 No caso do direito internacional privado brasileiro, mediante a aplicação do art. 17 da LICC.
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1.2. A lei regente da prescrição, a partir do direito internacional privado brasileiro: a 

prevalência da lex causae

Como visto nos itens anteriores, a prescrição extintiva, no Brasil, constitui ma-

téria de direito substantivo. Não apenas por ser um instituto que prima pela extinção das 

demandas tardias, em que as provas e demais evidências do caso tivessem desaparecido ao 

longo do tempo, mas principalmente por ser inerente ao mérito da controvérsia, a prescrição 

extintiva é necessariamente regida pela lei que governa o litígio entre as partes, ou pelo “es-

tatuto da obrigação”, como preconiza um grande internacionalista brasileiro.435

Se o modo de extinção da pretensão é intrinsecamente vinculado ao direito cuja 

sanção judiciária ela paralisa, todas as regras acerca da prescrição extintiva, incluindo os 

prazos prescricionais, modos de interrupção e suspensão, eventual renúncia etc., devem ser 

vinculadas ao mesmo direito, e não à lei do foro.436 Se acontecesse o contrário, um intenso 

conflito de jurisdições certamente ocorreria, eis que submeter a prescrição extintiva à lex fori 

incitaria o requerente da demanda a escolher o lugar mais adequado e mais favorável à sua 

pretensão, como aquele que dispuser do prazo prescricional mais longo, por exemplo. Seria 

um convite ao forum shopping (que é o ato de se esquivar da competência normal de um país 

para tentar obter uma decisão mais favorável em outro) em detrimento da harmonização das 

soluções puramente internacionais.437 Ou mesmo pior, uma pretensão já prescrita segundo a 

435 Assim entende Wilson de Souza Campos Batalha: “[...] a aplicabilidade do estatuto da obrigação parece-
-nos fora de dúvida, pois a prescrição constitui modalidade de extinção das obrigações; só se poderia 
cogitar da incidência da lex fori em sistemas nos quais, como o anglo-americano, a prescrição constitui 
exclusivamente instituto de direito processual e não direito material. Ressalve-se, naturalmente, a ordem 
pública do foro, por exemplo, nas hipóteses de direitos imprescritíveis” (Tratado de direito internacional 
privado: parte especial. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: RT, 1977. v. 2, p. 278).

436 Nesse sentido, a lição da Agustinho Fernandes Dias da Silva: “Cabe aqui um comentário sobre os conflitos 
de leis em matéria de prescrição, a qual figura ao lado dos atos jurídicos como causa extintiva de direitos. 
Para autores estrangeiros, torna-se assaz importante a distinção entre prescrição e decadência para efeitos 
de direito internacional privado, visto como a última é geralmente considerada matéria substantiva, regida 
pela mesma lei que o direito a que se refere, ao passo que, em certas legislações, a prescrição é matéria 
adjetiva, processual (limitation of actions), sujeita, portanto, à lex fori. No direito brasileiro não há total 
discussão, pois tanto a prescrição como a decadência são consideradas substantivas, regendo-se pela mes-
ma lei a que se acha o direito em causa” (Introdução ao direito internacional privado – parte especial: os 
conflitos de leis no espaço (principalmente em face do direito brasileiro). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1978. v. 2, p. 20).

437 Nesse sentido, dizia Patrick Courbe: “On reproche habituellement à la qualification processuelle de la 
prescription, donc la soumission de celle-ci à la loi de procédure, de faciliter le forum shopping. Car 
soumettre la prescription à la lex fori, c’est bien inciter le demandeur à choisir de porter son action devant 
de tribunal dont la loi favorisera ses ambitions: long délai pour éviter la prescription extinctive, court 
délai pour usucaper” (La presctiption en droit international privé. Les désordres de La prescription. Textes 
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lei regente do mérito poderia reviver, caso a demanda fosse apresentada perante um juiz de 

um foro cuja lei conhecesse prazos prescricionais mais longos.438

 O fundamento para a submissão da prescrição à lex causae, em direito inter-

nacional privado, não vem apenas do direito positivo brasileiro (1.2.1), mas das diversas 

convenções internacionais existentes, ratificadas ou não pelo Brasil (1.2.2), e ainda da farta 

lição do direito estrangeiro, sobretudo o francês, um dos mais clássicos na matéria em foco 

(1.2.2).

1.2.1. Direito positivo: convenções ratificadas pelo Brasil e jurisprudência

Em primeiro lugar, cita-se o Código Bustamante. Na lacuna deixada pela LICC 

(que nada dispunha sobre a prescrição), o Código Bustamante, ratificado pelo Brasil por 

meio do Decreto n.º 18.871, de 13.08.1929, e incorporado em sua plenitude ao direito po-

sitivo brasileiro, dispôs, especificamente, sobre a matéria referente à lei aplicável à prescri-

ção extintiva. Com efeito, o art. 229 desse diploma legal dispõe o seguinte: “A prescrição 

extintiva de ações pessoais é regulada pela lei a que estiver sujeita a obrigação que vai se 

extinguir”.439

réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le concours du Centre de 
recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 71).

438 Assim entende Henry Batiffol ao comentar a decisão da Corte de Cassação francesa de 25.06.1957 – o 
famoso caso “Silvia”: “La prescription extinctive relève donc de la loi régissant l’instituition au fond . Or 
une telle analyse n’est nullement évidente en droit interne. Selon qu’on insiste sur le fait qu’elle répond 
à des exigences de bonne administration de la justice ou, au contraire, qu’elle contribue à modeler les 
droits auxquels elle se rapporte, la prescription extinctive sera classée dans la catégorie procédure ou la 
catégorie fond. Mais précisement, insoluble en droit interne, le dilemme se tranche aisément sur le plan 
de conflit de lois où intervient le paramètre du rattachement. L’application de la loi du for, corrélative à 
la qualification procédure, aurait en effet pour conséquence de mettre la prescription dans la dépendance 
directe du conflit de juridictions. C’est dire qu’elle favoriserait le forum shopping. Une action apparemment 
prescrite pourrait revivre dès lors qu’on découvrirait un juge comprehensif dont la loi connaîtrait des 
délais sensiblement plus longs” (Nota sobre a decisão “Silvia”, Corte de Cassação Francesa, 25 de junho 
de 1957. In: ANCEL, Bertrand; LEQUETTE, Yves. Les grands arrêts de la jurisprudence française de 
droit international privé. 5. ed. Paris: Dalloz, 2006. p. 267). O inconveniente da qualificação processual 
atribuída à prescrição extintiva é lembrada também por Pierre Mayer e Vincent Heuzé, para quem “la 
prescription variant selon le tribunal saisi, le demandeur peut, si plusieurs tribunaux sont compétents, 
choisir l’un de ceux qui considèrent l’action comme non prescrite” (MAYER, Pierre; HEUZÉ, Vincent. 
Droit international privé. 9. ed. Paris: Montchrestien, 2007. p. 371).

439 No mesmo sentido (o de se aplicar a lex causae à prescrição), confiram-se as disposições dos arts. 230 e 
295 do Código de Bustamante: “Art. 230. A prescrição extintiva de ações reais é regulada pela lei do lugar 
em que esteja situada a coisa a que se refira; Art. 295. A prescrição das ações originadas em contratos e 
atos comerciais ajustar-se-ão às regras estabelecidas neste Código, a respeito das ações cíveis. 
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Considerando-se que Código Bustamante é aplicado no Brasil a todas as rela-

ções jurídicas,440 não faria sentido a prescrição extintiva ser regida por outra lei senão a lei 

inerente à obrigação, à lex causae. E, não sendo a prescrição considerada uma matéria de 

ordem pública absoluta no plano internacional, a partir do direito brasileiro, o recurso à lex 

fori seria descartado.

Em segundo lugar, faz-se menção à Convenção de Genebra destinada a regu-

lar Conflitos de Leis em Matéria das Letras de Câmbio e Notas Promissórias e Protocolo, 

promulgada no Brasil pelo Decreto n.º 57.663, de 24.01.1966. Como já visto neste estudo, 

apesar de não mencionar o termo prescrição, essa Convenção estabelece “prazos” para o 

exercício da ação, o que, logicamente, se equipara ao prazo de prescrição. No caso da lei 

aplicável ao prazo para o exercício do direito de ação (o que equivale ao prazo para se inten-

tar judicialmente uma pretensão), o art. 5.º dessa Convenção dispõe que “Os prazos para o 

exercício do direito de ação são determinados para todos os signatários pela lei do lugar de 

emissão do título”.

Finalmente, em relação à jurisprudência brasileira, menciona-se aqui julgado do 

Pleno do Supremo Tribunal Federal do ano de 1992, em Carta Rogatória relatada pelo então 

Ministro Sydney Sanches: tratava-se de uma Carta Rogatória proveniente do Reino Unido 

da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, em que, entre outros argumentos, pugnava-se pela 

ocorrência de prescrição, que, segundo a parte requerida, seria a matéria de ordem pública, 

sujeita à apreciação pela Egrégia Suprema Corte. O acórdão do STF rejeitou essa alegação 

sob o seguinte fundamento: 

Quanto à alegação de prescrição da pretensão da ora agravada (halvanon), 
é questão relacionada ao mérito da causa, que não pode ser examinada, 
nestes autos, pela Justiça brasileira [...]. Nem conseguiram demonstrar as 

440 Segundo Jacob Dolinger, “a Lei de Introdução ao Código Civil só determina em seu artigo 9.º que as 
obrigações se regem pela lei do país em que se constituírem. Nada sobre prescrição. Esta lacuna da lei é 
preenchida pelo Código de Bustamante que é categórico sobre a aplicação da lei do contrato para o tema 
da prescrição. E o Código de Bustamante é aplicado no Brasil para todas as relações jurídicas, não só 
para aquelas com os demais signatários do mesmo, mas também para as relações jurídicas com países que 
sequer assinaram o Código. Daí ele ser denominado Código. Aliás não faria sentido que a prescrição fosse 
regida pela lex loci actus em um caso e pela lex fori em outro caso” (Ordem pública – Prescrição – Direi-
to comparado. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 361-362, out.-dez. 
2001).
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agravantes que a eventual aplicação da lei inglesa sobre prescrição (cujos 
textos não apresentaram e cujos prazos sequer declinaram), ao invés da 
brasileira, possa pôr em risco a ordem pública nacional ou internacional).441

Em outro interessante julgado, bastante recente, aliás, a 6.ª Turma Especiali-

zada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região determinou que a prescrição extintiva 

disposta em lei estrangeira aplicável constituía questão de mérito, daí ser a lei estran-

geira a competente para reger a prescrição, sem qualquer ofensa ao art. 17 da LICC. No 

caso, tratava-se de uma execução de prestação alimentícia decorrente de sentença homo-

logatória de separação judicial, proferida na Itália. Homologada a sentença estrangeira 

pelo STF, o devedor, em sede de exceção de pré-executividade, alegou, entre outras 

questões, que incidiria no caso a prescrição extintiva disposta no direito brasileiro. O 

relator, Desembargador Federal Guilherme Couto, em decisão magistral, consignou não 

apenas que o 

[...] simples fato de a legislação alienígena fixar prazo prescricional 
diferente da legislação pátria não ofende a nossa ordem pública, de modo 
que não incide o disposto no art. 17 da LICC, [mas que] aplica-se à hipótese 
o disposto no art. 9.º da LICC, de forma que a prescrição regula-se pelo 
direito italiano.442

441 STF, Tribunal Pleno, CR 5885 AgR/DF, Ag.reg. na Carta Rogatória, rel. Min. Sydney Sanches, j. 
04.11.1992, DJ 11.12.1992, p. 23662.

442 Confira-se aqui a ementa desse julgado: “Direito internacional privado. Execução de título judi-
cial estrangeiro, homologado pelo STF. Lei estrangeira. Prescrição. 1. Versa o caso sobre execução 
de prestação com origem alimentícia, decorrente de sentença homologatória de separação judicial, 
proferida na Itália. Obtido o exequatur no Brasil, o devedor ofertou exceção de pré-executividade, 
alegando a deficiência do título executivo e a incidência da prescrição pela lei brasileira. 2. A falta 
de transcrição integral da carta de sentença extraída da homologação da sentença estrangeira pelo 
STF, por si só, não conduz à inexequibilidade do título, que foi instruído com as cópias necessárias 
e suficientes à defesa do executado. 3. O simples fato de a legislação alienígena fixar prazo prescri-
cional diferente da legislação pátria não ofende a nossa ordem pública, de modo que não incide o 
disposto no art. 17 da LICC. 4. Não há qualquer vício na consideração, pelo magistrado de primeiro 
grau, do teor de parecer jurídico fornecido por profissional habilitado no país estrangeiro, do qual foi 
regularmente intimado o executado, que nada alegou que pudesse afastar a idoneidade do pareceris-
ta, tampouco forneceu, por seu turno, os elementos sobre a legislação estrangeira que considerasse 
necessários ao deslinde da controvérsia. 5. Aplica-se à hipótese o disposto no art. 9.º da LICC, de 
forma que a prescrição regula-se pelo direito italiano. Assim, tendo sido fixada uma prestação única 
e fixa, a ser quitada de forma parcelada, ela não se confunde com a prestação alimentícia periódica 
e continuada, e, de tal arte, a obrigação se sujeita ao prazo prescricional geral de dez anos, previsto 
na lei italiana. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido” (TRF 2.ª Região, 
6.ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento: AG 170344 RJ. 2008.02.01. 016468-1, rel. Des. 
Guilherme Couto, j. 23.03.2009, DJU 02.04.2009, p. 113).
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1.2.2. O direito comparado: convenções não ratificadas pelo Brasil, legisla-

ção e jurisprudência estrangeiras

1.2.2.1. Convenções internacionais não ratificadas pelo Brasil

Em comparação com as demais normas convencionais internacionais (mesmo 

aquelas não ratificadas pelo Brasil), nota-se a prevalência da lex causae para reger a pres-

crição.

 É assim o é, por exemplo, na Convenção Europeia sobre Lei Aplicável às Obri-

gações Contratuais de Roma (1980), que em seu art. 10, 1, d, dispõe: “1 – A lei aplicável ao 

contrato por força dos artigos 3.º a 6.º e 12.º da presente Convenção regula, principalmente: 

d) As diversas causas de extinção das obrigações, bem como a prescrição e a caducidade 

fundadas no decurso de um prazo”.

Igualmente, a Convenção Interamericana sobre Lei Aplicável a Contratos Inter-

nacionais, firmada no México no ano de 1994, que, aliás, fora assinada (mas não ratificada) 

pelo Brasil: “Art. 14. A lei aplicável ao contrato em virtude do capítulo 2 desta convenção 

regerá principalmente: d) as várias maneiras pelas quais as obrigações podem ser cumpridas 

e a prescrição”.443 

O Tratado de Direito Civil Internacional (dos anos de 1889 e 1940) dispõe em 

seu art. 51 que “La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley a que 

las obligaciones correlativas están sujetas”.

A Convenção da Haia sobre Responsabilidade pelos Fatos de Produtos de 1973 

dispõe em seu art. 8.º que “A lei aplicável por esta Convenção determinará principalmente 

[...] 9 – Regras de prescrição”.

443 Para não citar outras convenções, como a Convenção da Haia sobre Acidentes Rodoviários de 1971, que 
no art. 8.º determina: “Art. 8.º A lei aplicável determinará, principalmente: 8) regras sobre a prescrição”.
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A Convenção da Haia sobre Lei Aplicável aos Contratos de Venda Internacional 

de Produtos de 1986 dispõe em seu art.12 que “A lei aplicável ao contrato de venda por for-

ça dos artigos 7, 8 e 9, governará, principalmente [...] g) as várias maneiras de extinção das 

obrigações assim como a prescrição”.

Finalmente, cita-se aqui talvez o melhor exemplo que o direito comparado444 

poderia proporcionar ao instituto da prescrição extintiva, em matéria internacional: a Con-

venção de NY de 1974. Além de ser uma convenção internacional totalmente dedicada à 

prescrição extintiva, agregando interesses tanto do sistema da civil law como da common 

law, ela faculta a utilização de uma lei subsidiária (para fins de limitar o prazo de prescri-

ção) cuja previsão seja diversa da convenção, mas com a condição de que esta lei seja a 

que se aplica ao contrato litigioso, isto é, que tal acordo acerca do prazo prescricional mais 

curto do que o estipulado pela Convenção esteja de acordo com a lei aplicável ao contrato 

de venda.445

444 A importância da Convenção de Nova York de 1974 para o direito comparado resume-se no fato 
de que ela (assim como a Convenção de Viena sobre Venda Internacional de Mercadorias de 1980) 
procura adaptar as suas disposições tanto para os países de civil law como para os de common law. 
Exemplo dessa convergência é o que resta disposto nos arts. 25, al. 2, e 26 da referida Convenção. 
Com efeito, dispõe o art. 26 o seguinte: “Where the debtor performs his obligation after the expiration 
of the limitation period, he shall not on that ground be entitled in any way to claim restitution even if 
he did not know at the time when he performed his obligation that the limitation period has expired”. 
Essa “conotação processual” da prescrição fora inclusive notada por Bénédicte Fauvarque-Cosson, 
por meio do seguinte comentário: “Il est vrai que pour satisfaire les pays qui qualifient la prescription 
de règle de procédure, la Convention consacre la maxime quae temporalia (art. 25, al. 2) et refuse 
de faire jouer la répétition de l’indu lorsque le débiteur exécute son obligation (art. 26)” (Aspects de 
droit comparé de la prescription. Les désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. 
Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des 
activités professionnelles, 2000. p. 59). 

445 Nesse sentido, v. item 3 do art. 22 da Convenção de NY 1974: “The provisions of this article shall not 
affect the validity of a clause in the contract of sale which stipulates that arbitral proceeding shall be 
commenced within a shorter period of limitation than that prescribed by this Convention, provided that 
such clause is valid under the law applicable to the contract of sale”.
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1.2.2.2. Legislação e jurisprudência estrangeiras

Não é apenas o direito brasileiro que determina que a lei aplicável à prescrição 

extintiva, no caso de conflito de leis, é a lei que rege o mérito do litígio.

O direito francês, por exemplo, por meio de sua jurisprudência, consagrou a 

prevalência da lex causae para reger a prescrição. A decisão mais emblemática a respeito 

foi proferida pela Corte de Cassação Francesa no caso “Patiño”, de 15.05.1963, em que 

restou decidido que a prescrição não poderia estar arbitrariamente desvinculada das demais 

disposições do contrato e fora da competência da lex contractus. Deveria, sim, a prescrição 

depender da lei aplicável ao mérito da controvérsia, eis que a prescrição nada mais seria 

do que um aspecto da regulamentação do direito.446 Esse pensamento restou mantido pela 

jurisprudência francesa nos casos que se sucederam, envolvendo a discussão a respeito da 

determinação da lei aplicável à prescrição extintiva em matéria internacional.447

O direito inglês foi um dos que mais se relativizou ao longo dos anos no que tan-

ge à aplicação da lex causae à prescrição extintiva. Essa relativização se deve ao fato de que, 

ainda que a prescrição extintiva seja considerada à luz do direito inglês como uma questão 

processual, de ordem pública do foro, como dispõe a legislação específica sobre prescrição 

inglesa, a Limitation Act, editada no ano de 1980,448 para fins de conflito de leis, a lei aplicá-

vel à prescrição extintiva no direito inglês é a lei do estatuto da obrigação. 

Assim, o direito inglês promulgou no ano de 1984 a Foreign Limitation Periods 

Act, que, em seu art. 1, (1), a (Application of Foreign limitation Law), considera que um 

prazo prescricional fixado por uma lei estrangeira aplicável ficará a ela vinculado. Assim, a 

referida lei consagra a tese segundo a qual a prescrição, no âmbito internacional, é questão 

446 Caso “Patiño”, Corte de Cassação Francesa (Ch. Civ. 1 sec), 15.06.1963, Les grands arrêts de la 
jurisprudence française de droit international privé. 5. ed. Paris: Dalloz, p. 330. 

447 Nesse sentido, os seguintes julgados consagraram o princípio segundo o qual a prescrição extintiva 
é regida pela mesma lei que rege a obrigação: Corte de Cassação francesa (1.ª Ch. Civ), 21.04.1971, 
Revue critique de droit international privé, p. 74, 1972, nota de Paul Lagarde; e Corte de Cassação 
francesa (1.ª Ch. Civ), 07.06.1977, Revue critique de droit international privé, p. 119, 1978, nota de 
Henri Batiffol.

448 Ruth Redmond-Cooper entende que, “Although the length of a limitation period is generally viewed as 
a procedural matter, this will be so only as long as the limitation period in question has not yet expired” 
(Limitation of Actions. London: Sweet & Maxwell, 1992. p. 5).
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de direito substantivo, de competência da lex causae,449 com as normais ressalvas de exceção 

de ordem pública.450

O exemplo do direito inglês constitui reflexo de um estudo comparativo de direi-

to internacional privado que pode relativizar a oposição de critérios sobre a prescrição extin-

tiva adotada pelos países de civil law e common law. Com efeito, a Foreign Limitation Act 

de 1984 constitui o exemplo mais importante em termos de direito comparado, no tocante à 

aplicabilidade da lex causae como a lei regente da prescrição extintiva, em matéria de direito 

internacional privado. Vindo de um país em que a prescrição constitui matéria processual, a 

disposição acima citada é louvável pelo fato de prestigiar o verdadeiro caráter da prescrição 

extintiva, em matéria internacional.

A verificação acima realizada demonstra que a regência da prescrição extintiva 

pela lex causae é questão quase que universal. Essa “universalidade” da regência pelo esta-

tuto da obrigação pode ser notada por meio das regras formuladas pelo IDI, no ano de 1924, 

concernente aos conflitos de leis em matéria de prescrição extintiva. Com efeito, dispôs a 

regra I da Resolução IDI de 1924: “I – A prescrição liberatória das obrigações convencionais 

é regida, em primeiro lugar, para lei regente do contrato, suas condições, sua existência, sua 

duração”.451

A conclusão a que se chega é que as questões inerentes à prescrição extintiva, 

em direito internacional privado, estão fora do domínio das leis da jurisdição local. Jacob 

Dolinger e Carmem Tibúrcio, em recente estudo sobre a aplicabilidade da Lex Diligentiae, 

449 Para Bénédicte Fauvarque-Cosson, “peu importe la qualifiction procédurale du droit anglais, ce qui écarte 
le jeu du renvoi de qualifications” (Aspects de droit comparé de la prescription. Les désordres de La 
prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le 
concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 59). Tal questão fora 
também levantada por Fayez Hage-Chanine em seu curso na Haia em 1995: “Les pays de common law 
voient dans la prescription une matière procédurale et la soumettent par conséquent à la loi du juge saisi. 
Mais cette qualification n’est pas retenue sans hésitation. Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris du 3 
mars 1994 a constate qu’il existe “un doute sérieux sur la nature procédurale de la prescription en droit 
anglais depuis l’intervention du Foreign Limitation Periods Act 1984 entré em vigueur le 1er octobre 
1985” (La prescription extinctive en droit international privé. Recueil des cours de l’académie de droit 
international de La Haye, t. 255, p. 263-264, 1995).

450 Nesse sentido, Lawrence Antony Collins, JD Mcclean e CGJ Morse: “The Foreign Limitation Periods Act 
1984, based on the recommendations of the Law Commission, adopts the general principle, subject to an 
exception based on public policy, that the limitation rules of the lex causae are to be applied in actions in 
England” (Dicey and Morris on the Conflict of Laws. 9. ed. London: Sweet & Maxwell, 1993).

451 Vide texto na versão original no capítulo anterior.
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para questões probatórias no âmbito do direito internacional privado entendem que a pres-

crição extintiva está fora do domínio da lex fori, pois é inerente ao estatuto da obrigação. 

Portanto, a lei aplicável à prescrição extintiva deve ser a mesma que regula o principal objeto 

da causa.452 Em uma frase: a prescrição extintiva, no direito internacional privado, é matéria 

de direito substantivo, e não processual.453

Após essa análise, fica claro que, no âmbito da teoria geral do conflito de leis, 

sobretudo à luz do direito internacional privado brasileiro, a prescrição extintiva é quase que 

universalmente regida pela lei aplicável ao mérito da controvérsia. Salvo raríssimas hipóte-

ses, como visto, a lex fori intervém no sentido de qualificar e reger a prescrição extintiva, o 

que ocorre com frequência no direito dos Estados Unidos da América, e o que não pode ficar 

imune à críticas, pois a submissão da prescrição extintiva à lei do foro favorece a prática do 

forum shopping, deixando a resolução de um litígio específico em segundo plano, dando 

lugar a um possível contencioso em busca do mais adequado prazo prescricional.

A partir deste estudo baseado no direito internacional privado clássico, pode-se 

traçar o desenvolvimento do imbróglio relativo à determinação da lei aplicável à prescrição 

nos litígios da arbitragem internacional, o que será analisado no ponto seguinte.

2. A definição da lei aplicável à prescrição extintiva no contexto dos litígios da 

arbitragem internacional

Imagine-se a seguinte hipótese: um procedimento arbitral regido segundo as re-

gras de arbitragem da CCI, com sede na cidade Nova York, cujas partes litigantes são, de um 

452 Dessa forma, sustentam os referidos autores: “Statutes of limitation are equally ouside the domain of the 
procedural law of the forum because they concern the ability to enforce the right in question. Therefore, 
statutes of limitation are subject to the same rule of law as the main subject of the case. Thus, the statute 
of limitation regarding a suit of annulment of an act is regulated by the same law that regulates the act 
itself” (DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, Carmem. The Forum Law Rule in International Litigation – 
Which Procedural Law Governs Proceedings to be Performed in Foreign Jurisdictions: Lex Fori or Lex 
Diligentiae?. Texas International Law Review, v. 33. n. 3, p. 432, Summer 1998).

453 Nesse sentido, v. Patrick Courbe: “En somme, la prescription apparaît en droit international privé, de 
manière indiscutable, comme une instituition visant à réglementer les droits des parties, et, partant, doit 
recevoir une qualification substantielle” (La presctiption en droit international privé. Les désordres de 
La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le 
concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 73).
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lado, uma empresa brasileira (requerente), de outro, uma empresa americana (requerida), e a 

lei aplicável ao mérito da controvérsia é a lei brasileira. No primeiro momento de apresenta-

ção de sua defesa, a empresa americana alega que a demanda está prescrita (time barred) em 

razão da expiração do prazo prescricional previsto na lei da sede da arbitragem (no Estado de 

Nova York a prescrição é tratada como matéria processual, com status de lei imperativa do 

foro). Ocorre que, segundo o direito aplicável ao mérito, o brasileiro, a demanda não estaria 

prescrita em virtude do prazo de prescrição diverso do da lex arbitri. Surge, a partir daí, um 

conflito de leis que seriam eventualmente aplicáveis à prescrição: lei da sede da arbitragem, 

que considera a prescrição matéria processual, matéria imperativa, ou lei aplicável ao mérito 

– lex causae, que reputa a prescrição como matéria de direito substantivo. O árbitro interna-

cional não possui foro, como visto, e a lei da sede da arbitragem possui funções limitadas,454 

e, na arbitragem internacional, é questão de princípio que o árbitro pode não se valer de uma 

regra de conflito, pondo em prática a chamada voie directe (via direta), isto é, a determinação 

de regra substancial que, em sua visão, melhor atenda à vontade das partes. Questiona-se, 

pois, como resolver esse imbróglio.

A importância da análise realizada no item anterior – definição da lei aplicável 

à prescrição extintiva no contexto do direito internacional privado – está no fato de que, 

naquele contexto, a metodologia conflitual é colocada em prática pelos julgadores, mediante 

qualificação e determinação da lei aplicável à questão posta na lei estrangeira. Trata-se de 

método que se impõe ao juiz estatal, que examinará diante do direito internacional privado 

aplicado em seu território o âmbito de aplicação da lei estrangeira.

Ocorre que, no âmbito da arbitragem internacional, o método conflitual é prati-

camente descartado, dando lugar à aplicação de regras materiais, à ampla autonomia às par-

tes na escolha da lei aplicável ao procedimento e mérito do litígio, e conferindo aos árbitros 

grande liberdade para a determinação das regras que consideram próprias à resolução de 

determinado litígio.

454 Dizem-se funções limitadas pois a sede da arbitragem, ainda que tenha a competência para a resolução 
de questões como a anulabilidade da sentença arbitral, exerce o importante papel de juge d’appui, isto é, 
de apoio, assistência e colaboração com o procedimento arbitral. Portanto, não há uma automaticidade da 
regência do procedimento arbitral pela lei da sede da arbitragem.
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Com o fito de verificar como a questão relativa à determinação da lei aplicável 

à prescrição extintiva é tratada na esfera da arbitragem internacional, propõe-se analisar, 

em um primeiro plano, as principais características da metodologia do direito aplicável no 

contexto da arbitragem internacional (2.1), para em seguida demonstrar que, a despeito de 

uma antiga posição conservadora acerca do tratamento da lei aplicável à prescrição extintiva 

(2.2), a tendência da jurisprudência arbitral internacional é de privilegiar não só o direito 

escolhido pelas partes, mas ainda deixar aos árbitros internacionais a decisão sobre qual lei 

conectar a prescrição (2.3).

2.1. Breves considerações sobre a metodologia para a definição da lei aplicável à 

substância em arbitragem internacional

A escolha da lei aplicável ao mérito de uma disputa submetida à via da arbitra-

gem internacional constitui um atributo exercido pelas partes litigantes, e ela pode, pois, 

estar espelhada em uma cláusula compromissória, em caso de litígios futuros decorrentes do 

contrato principal, ou em um compromisso arbitral. No direito brasileiro, as partes gozam 

de ampla autonomia para a escolha do direito aplicável nas arbitragens de cunho internacio-

nal, em razão do disposto nos §§ 1.º e 2.º do art. 2.º da Lei n.º 9.307/1996. No entanto, nem 

sempre as partes chegam a um consenso para a escolha da lei aplicável ao mérito da arbitra-

gem. Tal lacuna pode estar presente não apenas na convenção de arbitragem, mas no próprio 

contrato principal. O questionamento principal, nesse tipo de situação, é como definir a lei 

aplicável à determinada questão em um procedimento arbitral internacional.

A lei brasileira apenas faculta às partes a escolha da lei aplicável, deixando la-

cunosa a questão acerca da falta de acordo para a indicação do diploma legal regente do 

processo arbitral. Na existência dessa lacuna, a decisão a respeito da regra de direito a ser 

aplicado ao mérito de determinado litígio cabe aos árbitros.455

455 Nesse sentido, a doutrina brasileira: “A escolha do direito aplicável ao mérito é um atributo exercido 
pelas partes contratantes. No entanto, nem sempre estas se manifestam expressamente ou tacitamente. 
Destarte, cabe aos árbitros designar a regra de direito que será aplicável ao mérito da causa” (LEE, João 
Bosco. A especificidade da arbitragem comercial internacional. In: CASELLA Paulo Borba (Coord.). 
Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 1999. p. 198). No 
mesmo sentido explica Clávio de Melo Valença Filho: “Na ausência da manifestação volitiva, todavia, 
o árbitro é livre para utilizar as regras de conflito que julgar convenientes: pode retirá-las do direito 
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A razão de atribuir aos árbitros a decisão acerca da regra aplicável ao mérito da 

controvérsia está essencialmente no fato de que o árbitro internacional não possui foro. Não 

possuindo foro, não está o árbitro vinculado às regras de conflito do foro do lugar em que se 

processa a arbitragem, muito menos à lei material da lex arbitri.456 

Mas não é apenas a ausência de foro que justifica a decisão pelos árbitros sobre 

o direito aplicável ao mérito da controvérsia. Eles são os que conhecem o processo, os que 

dizem o direito, os que promovem a prestação jurisdicional. De modo a satisfazer a vontade 

das partes, na esfera do comércio internacional, devem os árbitros levar em consideração os 

fatos e as circunstâncias da causa para se chegar ao regime jurídico que mais se aproxima do 

mérito da controvérsia.457

do país-sede da arbitragem ou de outro país que, com a lide, guarde alguma proximidade; pode, ainda, 
dispensar o método das regras de conflito e escolher diretamente o direito material aplicável à lide; 
pode, por fim, subtrair sua decisão a todo direito estatal” (Aspectos de direito internacional privado na 
arbitragem. Estudos de arbitragem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 274). No mesmo sentido se manifesta a 
doutrina estrangeira: “If parties have not chosen the applicable rules, it is a task for the arbitral tribunal 
to determine such rules” (FRICK, Joachim G. Arbitration and Complex International Contracts. The 
Hague: Kluwer Law International, 2001. p. 48). Em idêntico sentido, vide a lição de Poudret e Besson: 
“In the absence of a choice of law applicable by the parties, the arbitrators themselves must determine 
the law applicable to the merits” (Comparative Law of International Arbitration. 2. ed. Londres: Sweet 
& Maxwell, 2007. p. 581).

456 A doutrina brasileira contesta esse entendimento. Para Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, “Finalmente, deve-
-se consignar que, não havendo convenção na cláusula compromissória acerca da utilização da equidade, 
dos princípios gerais do direito, de usos e costumes ou das regras internacionais do comércio, será apli-
cado o direito positivo do país onde se instaurar o Juízo Arbitral” (Aspectos processuais da nova Lei de 
Arbitragem. In: CASELLA Paulo Borba (Coord.). Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional. 2. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: LTr, 1999. p. 295). A doutrina estrangeira entende, consoante a lição de Poudret 
e Besson, que a liberdade dos árbitros para determinação do direito aplicável ao mérito é grande, mas 
sempre devem-se observar as restrições (ordem pública e lois de police) impostas pela sede da arbitragem 
(POUDRET, Jean-François; BESSON, Sébastien. Comparative Law of International Arbitration. 2. ed. 
London: Sweet & Maxwell, 2007. p. 581).

457 Nesse sentido, vide a explicação de Yves Derains a respeito, com base em uma sentença arbitral 
proferida sob a égide da CCI: “De façon plus générale, une sentence de 1973, rendue dans l’affaire 
CCI n.º 2178 s’exprime en ces termes: “On peut également mettre en doute, dans la pratique de 
l’arbitrage, le renvoi à la lex fori por déteminer le droit applicable au fond. Les liens étroits qui existent 
entre les tribunaux de droit commun et leur droit national et qui ont pour conséquence l’application 
de la lex fori à la solution des problémes et conflits des lois qui posent aux juridictions nationales, 
sont absents dans le domaine de l’arbitrage fondé sur la volonté des parties. Pour autant qui’l ne se 
agit pas d’une loi d’ordre public qui s’impose aux parties sous l’empire de leurs droits respectifs, et 
que les arbitres doivent prendre en considération, il revient donc aux arbitres de décider, compte tenu 
de faits et circonstances de chaque cause, du droit duquel les points litigieux se rattachent le plus 
quant au fond” (Les normes d’application immmédiate dans la jurisprudence arbitrale internationale. 
Le droit des relations économiques internationals: Études offertes à Berthold Goldman. Paris: Litec, 
1983. p. 42).
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Sendo assim, não havendo sistema jurídico de referência para a qualificação e 

determinação da lei aplicável a um certo instituto jurídico,458 diversos são os métodos dos 

quais podem os árbitros internacionais se valer para decidir qual o direito aplicável ao mérito 

em uma arbitragem internacional.459 Entre os procedimentos mais tradicionais estão a aplica-

ção da regra de conflito que o árbitro julga apropriada e a conhecida como voie directe, isto 

é, a escolha direta do direito material sem utilizar qualquer regra conflitual.

No primeiro caso – regra de conflito julgada apropriada pelo árbitro – trata-se de 

solução tradicional e comum no meio internacional. Exemplo disso é a Convenção Europeia 

sobre arbitragem comercial internacional, firmada em Genebra no ano de 1961, que em seu 

art. VII não só determina que, na ausência de regras indicadas pelas partes para reger o mé-

rito do procedimento arbitral, os árbitros aplicarão a lei designada pela regra de conflito que 

reputarem mais apropriada, mas, o mais interessante, que deverão levar sempre em conta as 

estipulações do contrato e os usos do comércio.460

 Outro notável exemplo a respeito desse método é a Lei Modelo da Uncitral, que, 

em seu art. 28, § 2.º, determina que, na ausência de escolha pelas partes, cabe ao tribunal 

arbitral aplicar a lei a partir da regra de conflito que entender apropriada ao caso.461

458 Nesse sentido, v. Florian Gonzalez, para quem “Or, alors que le juge dispose des catégories juridiques se 
son droit national pour opérer cette qualification (dite lege fori), l’arbitre n’a pas de for, En d’autre termes, 
il n’a pas de système juridique de rattachement auquel recourir pour opérer cette qualification et doit donc 
en désigner un” (La responsabilité délictuelle dans les sentences arbitrales de la Chambre de commerce 
internationale. Bulletin de la cour internationale de la CCI, Paris: ICC Publications, v. 13, n. 2, p. 42, 2.º 
sem. 2002).

459 Os diversos métodos que podem ser utilizados pelos árbitros são enumerados por Joachim G. Frick da 
seguinte forma: “application of the conflict rules of the seat of arbitration; application of general principles 
of conflict of laws; cumulative application of the choice of law systems of the countries having a relation 
with the dispute; free choice of the conflict rules by the arbitrators; application of the conflict rules of the 
lex contractus; application of the rules of the country whose court would have had jurisdiction had there 
not been an agreement to arbitrate; application of the conflict rules of the state which the award will be 
executed; application of the conflict rules of the domicile or nationality of both parties; application of the 
conflict rules of the law of domicile or nationality of the arbitrator; no conflict rules, direct application of 
appropriate national rules (voie directe)” (Arbitration and Complex International Contracts. The Hague: 
Kluwer Law International, 2001. p. 48).

460 Vide a redação original do art. VII da Convenção Europeia sobre Arbitragem Comercial Internacional 
firmada em Genebra, em 21.04.1961: “Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres 
devront appliquer au fond du litige. A défaut d’indication par les parties du droit applicable, les arbitres 
appliqueront la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l’espèce. Dans 
les deux cas, les arbitres tiendront compte des stipulations du contrat et des usages du commerce”. 

461 Vide a redação original do § 2.º do art. 28 da Lei Modelo da Uncitral: “Failing any designation by the 
parties, the arbitral tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers 
applicable”. Algumas legislações estrangeiras possuem dispositivos como esse. É o caso do art. 1.054 do 
Código de Processo Civil holandês e do art. 46 (3) da Lei Inglesa sobre Arbitragem (English Arbitration 
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No segundo caso – a chamada voie directe –, o tribunal arbitral não se prende a 

uma regra de conflito para decidir acerca de uma certa questão. Simplesmente determina, de 

forma direta, o direito material a ser aplicado.

A voie directe constitui, portanto, o método de direito internacional em que um 

tribunal arbitral seleciona e aplica uma lei substantiva sem se ater a qualquer tipo de método 

conflitual.462 Os árbitros escolhem e determinam a lei que mais se encaixa em uma determi-

nada situação jurídica, normalmente levando-se em conta os interesses do comércio interna-

cional, o que pode gerar vantagens para o desenrolar do litígio.463 

A aceitabilidade desse método é enorme, mostrando-se a voie directe presente 

em diversas legislações modernas, em países em que a arbitragem internacional alcançou 

excepcional nível de desenvolvimento. São os casos, por exemplo, da França (art. 1.496 do 

NCPC)464 e da Suíça (art. 187 da LDIP),465 e neste último diploma legal a aplicação direta 

da regra ao mérito do litígio deve ser aquela que tiver maior proximidade com a causa. Uma 

espécie de voie directe com limitações, mas totalmente em consonância com a modernidade 

da solução de litígios comerciais internacionais.

Act, 1996). Este último, aliás, dispõe o seguinte: “If or to the extent that there is no such choice or 
agreement, the tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers 
applicable”.

462 Nesse sentido, as palavras de Fouchard, Gaillard e Goldman a respeito: “La méthode de la voie directe 
consiste por l’arbire à choisir de droit applicable sans avoir à se préoccuper d’une règle de conflit 
quelconque, même façonnée à sa guise. Le choix peut être dicté par les rattachements existant entre la 
cause et le droit choisi, comme dans la method conflictuelle, mas aussi par le contenu du droit choisi” 
(Traité de l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 889).

463 As vantagens do método da voie directe são assim justificadas por Joachim G. Frick: “The main advantage 
of the method is that arbitrators are not looking for just any rule of law which might be appropriate for 
the resolution of the dispute, but take into account ‘the contents of the laws’, compared to the traditional 
conflict of laws method, which is to a large extent content-neutral and which may ‘thus, be blind to 
the interests and policies underlying international commercial transactions’” (Arbitration and Complex 
International Contracts. The Hague: Kluwer Law International, 2001. p. 79). Da mesma forma preconizava 
Pieter Sanders: “In determining the applicable law the arbitrator is not directed beforehand by any specific 
national rules of conflict system. He may freely apply the rule of conflict he deems appropriate under the 
circumstances of the case submitted to him. In practice the arbitrator may even be inclined to concentrate 
immediataley on the question of the proper law, the proper law he should apply for solving the dispute. In 
determining this law the arbitrator will be guided by generally accepted criteria such as the test of ‘closest 
connection’, or other criteria he deems appropriate” (Trends in International Commercial Arbitration. 
Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, v. 145, p. 245, 1975).

464 Art. 1.496 do NCPC francês: “L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties 
ont choisies; à défaut d’un tel choix, conformément à celles qu’il estime appropriées. Il tient compte dans 
tous les cas des usages du commerce”.

465 Art. 187 (1) da LDIP suíça de 1987: “The arbitral tribunal shall rule according to the law chosen by 
the parties or, in the absence of such choice, according to the law with which the action is most closely 
connected”.
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A utilização do método da voie directe foi tão propagada no meio internacional 

que a CCI, quando da revisão do seu regulamento de arbitragem no ano de 1998, editou o art. 

17 (1), segundo o qual “As partes terão liberdade para escolher as regras jurídicas a serem 

aplicadas pelo Tribunal Arbitral ao mérito da causa. Na ausência de acordo entre as partes, o 

Tribunal Arbitral aplicará as regras que julgar apropriadas”.466 A nova redação do art. 17 (1) 

do Regulamento de arbitragem da CCI reflete a existência de um grande número de julgados 

na CCI em que o método da voie directe fora colocado em prática pelos tribunais arbitrais. 

Um exemplo clássico do uso da voie directe revela-se na sentença proferida no caso CCI n.º 

3.880, em 1983. Nesse julgado restou afirmado que 

[...] não é necessário estabelecer qual direito internacional privado será 
aplicado para designar a lei aplicável ao contrato de venda, diante da 
ausência de regras estipuladas pelas partes, bastando ser feita, na realidade, 
uma aplicação cumulativa dos critérios da sede do vendedor, do lugar da 
execução do contrato e do lugar da conclusão do contrato.467

Definidos, portanto, os métodos mais clássicos de determinação da lei aplicá-

vel ao mérito de um litígio em sede de arbitragem internacional, cabe nos pontos seguintes 

analisar como é tratada a questão da prescrição extintiva quando esta constitui o cerne da 

discussão, isto é, o cerne de um conflito de leis na seara da arbitragem internacional. Ainda 

que os métodos tradicionais de determinação da lei aplicável ao mérito, pelos árbitros, sejam 

mais utilizados para dirimir questões como a da prescrição extintiva, é preciso demonstrar 

a existência de uma posição conservadora e minimalista, que vincula a prescrição extintiva 

diretamente à lex fori ou à lex arbitri, ignorando por completo a lei aplicável que foi esco-

466 Da mesma forma que a CCI, guiou-se o regulamento de arbitragem da LCIA. Com efeito, o art. 22.3 
deste último regulamento dispõe o seguinte: “The Arbitral Tribunal shall decide the parties’ dispute in 
accordance with the law(s) or rules of law chosen by the parties as applicable to the merits of their dispute. 
If and to the extend that the Arbitral Tribunal determines that he parties have made no such choice, the 
Arbitral Tribunal shall apply the law(s) or the rules of law which it consideres appropriate”.

467 Tradução livre de: “[…] et la sentence rendue en 1983 dans l’affaire CCI n.º 3880 a affirmé qu’il n’est 
pas nécessaire d’établir quel droit international privé serait applicable au contrat de vente à défaut d’une 
désignation de celle-ci par les parties tout en faisant em réalité une aplication cumulative des critère du 
siège du vendeur, du lieu d’exécution du contrat et du lieu de la conclusion du contrat”. Além desse julga-
do, Fouchard, Gaillard e Goldman relatam outros casos em que o método da voie directe fora colocado em 
prática: “[...] la sentence rendue en 1983 dans l’affaire CCI n.º 4132, présentée comme une illustration de 
la voie directe a conclu à l’application du droit coréen parce que “le contrat devrait être exécuté en Corée 
pour sa grande partie”. De même, la sentence rendue em 1977 dans l’aafaire CCI n.º 2694 a appliqué la 
lex societatis aux pouvoirs des dirigeants sociaux [...]” (Traité de l’arbitrage commercial international. 
Paris: Litec, 1996. p. 890).
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lhida pelas partes, ou os métodos tradicionais e aceitos pela comunidade internacional para 

determinação da lei aplicável ao mérito de um litígio.

Para a análise dessa questão, a base escolhida foi o acervo de sentenças arbitrais 

proferidas sob a égide da CCI. Não apenas por constituir o mais tradicional centro de arbi-

tragem internacional do mundo, as estatísticas apresentadas pela própria CCI demonstram 

que o tema da prescrição extintiva é cada vez mais presente nas decisões lavradas por aquela 

instituição.468 E o mais interessante é a variedade de tratamento da prescrição extintiva pelas 

sentenças, notadamente em razão da diversidade de características da prescrição (questão 

material ou processual).469

2.2. A posição conservadora e minimalista: prevalência da lex arbitri ou da lex fori 

para reger a prescrição extintiva

Uma primeira posição a respeito da lei aplicável à prescrição em sede de arbi-

tragem internacional concerne à definição do regime jurídico aplicável à prescrição a partir 

das regras de conflito da sede da arbitragem, isto é, da lex arbitri, notadamente em razão de, 

em determinados países, a prescrição extintiva constituir instituto de natureza processual, 

englobada pela ordem pública do foro.

Ou melhor, ainda que a lei aplicável ao mérito da controvérsia dispusesse o con-

trário, prevaleceriam as regras da sede da arbitragem para definir o regime jurídico aplicável 

à prescrição extintiva. Dois casos, relatados a seguir, são emblemáticos.

468 Segundo o Conselheiro Geral da Corte Internacional de Arbitragem da CCI, Emmanuel Jolivet, “L’examen 
des sentences arbitrales rendues entre 1994 et 1998 par les tribunaux arbitraux constitués et agissant selon 
les termes du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale révèle que les questions 
afférentes à la prescription extinctive – ou libératoire, par opposition à la prescription acquisitive – 
constituent un thème récurrent en matière d’arbitrage” (La question de la prescription extinctive dans 
l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 235, jul. 2004).

469 Nesse sentido, afirma Emmanuel Jolivet: “L’étude des sentences rendues par les arbitres sous l’égide 
de la Cour internationale d’arbitrage de la C.C.I. montre que le régime de la prescription relève, suivant 
les droits nationaux, tantôt du droit matériel, tantôt du droit de procédure. Les règles applicables à la 
prescription sont dès lors trés variées” (JOLIVET, Emmanuel. La question de la prescription extinctive 
dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 235, jul. 2004).

.
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a) Caso CCI n.º 4.491/1985

Cita-se, a esse respeito, em primeiro lugar, o caso CCI n.º 4.491, de 1985. Tra-

tava-se de uma arbitragem relativa a um contrato de licença para a fabricação de certos 

produtos firmado por uma sociedade finlandesa e uma sociedade australiana, contendo cláu-

sula compromissória prevendo uma arbitragem regida pelas regras da CCI, com sede em 

Londres, sendo aplicável ao mérito da controvérsia o direito finlandês. Na existência de 

uma controvérsia relativa a faturas não quitadas pela empresa australiana, a parte finlandesa 

ingressou com uma arbitragem perante a CCI instaurando a controvérsia. Dentre as matérias 

de defesa apresentadas pela requerida, uma delas baseava-se na alegação de ocorrência de 

prescrição, com base na lei inglesa (da sede da arbitragem), e não com fulcro na lei aplicável 

ao mérito, a finlandesa. O tribunal, formado por um árbitro único, entendendo que, em razão 

de a arbitragem estar sediada em Londres, as regras imperativas do foro londrino (Limitation 

Act de 1980) deveriam se aplicar. E, sendo a prescrição extintiva, à luz do direito inglês, 

considerada como matéria de direito processual, o árbitro ignorou a lei finlandesa e a própria 

internacionalidade da arbitragem para rejeitar a demanda arbitral em virtude do lapso pres-

cricional disposto na lex arbitri.470

b) Caso CCI n.º 5.460/1987

Em outro caso, CCI n.º 5.460 de 1987, um contrato de franquia havia sido con-

cluído entre um austríaco e uma companhia da África do Sul contendo cláusula compro-

missória prevendo uma arbitragem na CCI para a resolução de litígios advindos do referido 

contrato. Em razão da suposta falta de pagamento de royalties por parte da empresa sul-afri-

cana, o austríaco ingressou com uma arbitragem perante a CCI requerendo a condenação da 

requerida. Na ausência de acordo entre as partes, a Corte de Arbitragem da CCI designou 

árbitro único para solucionar a controvérsia e ainda indicou Londres como a sede da arbitra-

gem. Entre os argumentos de defesa da requerida, apresentou-se o da prescrição extintiva. 

470 Em termos gerais, a sentença arbitral proferida pelo árbitro único assim decidiu “Néanmoins, l’arbitrage 
a lieu à Londres, et le droit anglais est la lex fori. En matière de prescription les dispositions de la lex 
fori doivent prises en compte [...]. La loi de 1980 sur la prescription applique la loi et tous les autres 
textes législatifs sur la prescription aux arbitrages anglais [...]”. Sentença proferida no caso CCI n.º 4.491 
de 1985. In: JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (1974-1985). The 
Netherlands: Kluwer Law, 1994. p. 539-542, nota de Sigvard Jarvin.
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O árbitro único, conquanto tivesse entendido que, para fins de determinação da lei aplicável 

ao mérito do litígio, a lei da África do Sul seria a competente, em razão de ser a lei mais 

próxima aos objetivos das partes no contrato litigioso,471 se rendeu às disposições conflituais 

da sede da arbitragem para, inclusive, determinar o regime jurídico aplicável à prescrição 

extintiva.472 Ao final, aplicando-se à prescrição extintiva a lei da sede da arbitragem, decidiu-

-se que a demanda não estava prescrita.

Os casos acima citados refletem uma posição absolutamente minimalista da ju-

risprudência arbitral da CCI e merecem severas críticas, como se verá a seguir (2.2.1).

2.2.1. Críticas à submissão da prescrição extintiva à regência pela lex ar-

bitri

Os julgados arbitrais relatados no item anterior são criticáveis por duas essen-

ciais razões: a primeira, pelo fato de fazer com que as leis sede da arbitragem atuem como 

uma espécie de “camisa de força” à real vontade das partes no litígio; a segunda, porque, 

como visto anteriormente, é entendimento esmagador de que a prescrição extintiva, em sede 

internacional, atua como direito substantivo e não processual, não devendo se ater às regras 

da sede da arbitragem ou do foro de qualquer dos litigantes.

2.2.1.1. A equivocada descaracterização do papel da sede da arbitragem

Em todo procedimento arbitral existe uma sede. O chamado lugar da arbitragem 

é aquele em que, geralmente, o processo arbitral se desenvolve, onde as audiências são  

471 Em determinado momento da sentença, o árbitro único assim se pronuncia: “On any commercial view, 
the principal place of performance of this Contract, and the place with which it had its closest connection, 
was South Africa. Insofar as it may be necessary for the purposes of this award, I therefore hold that the 
proper law of the contract was South African law”. Sentença proferida no caso CCI n.º 5.460 de 1987. In: 
JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, J.J. Collection of ICC Arbitral Awards (1986-1990). 
The Netherlands: Kluwer Law, 1994. p. 138.

472 Assim decidiu o árbitro único: “Under the rules of English private international law, questions of 
prescription (or, as it is called here, limitation) are to be determined by the lex fori – that is, in the 
present case, by the domestic Law of England. By that law, the period of prescription or limitation for 
a claim arising under a contract is six years”. Sentença proferida no caso CCI n.º 5.460 de 1987. In: 
JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; ARNALDEZ, J.J. Collection of ICC Arbitral Awards (1986-1990). 
The Netherlands: Kluwer Law, 1994. p. 138.
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realizadas e, finalmente, onde a sentença arbitral é proferida.473 Trata-se de uma regra de 

operacionalidade da arbitragem, em que a sede se torna de suma importância, sobretudo para 

os efeitos práticos do procedimento arbitral.474

E não só apenas para efeitos de operacionalidade funciona a sede da arbitragem. 

Com efeito, a lex arbitri possui vocação para reger, de forma subsidiária, o procedimento 

arbitral. Isto é, na ausência de regras escolhidas pelas partes para reger o mérito da contro-

vérsia ou mesmo questões de ordem processual, ou na ausência das já mencionadas práticas 

de determinação da lei aplicável admitidas na moderna arbitragem internacional, a lei da 

sede da arbitragem pode fornecer importantes subsídios para a resolução de determinadas 

questões.475 E não somente a lei, mas o juiz da sede exerce importante missão no sentido de 

dar assistência ao procedimento arbitral que se desenvolve sob o seu território, proferindo 

medidas de urgência, ajudando na composição do tribunal arbitral, intimando à base da força 

testemunhas, enfim, toda e qualquer medida que importe na coercibilidade da qual o árbitro 

não é dotado.476

Ocorre que a função operacional da sede da arbitragem vai até certo limite. Fou-

chard, Gaillard e Goldman já diziam que “os árbitros não são obrigados a aplicar as regras 

473 No direito brasileiro, a escolha da sede da arbitragem configura fator que define a nacionalidade da senten-
ça arbitral, em virtude da redação do parágrafo 34 da Lei n.º 9.307/1996: “Considera-se sentença arbitral 
estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional”.

474 Nesse sentido, explica Adriana Braghetta: “A sede da arbitragem deve ter estrutura logística adequada 
para que os atos procedimentais, especialmente as audiências, se realizem sem percalços, apesar de não 
ser imprescindível que os atos procedimentais aconteçam na sede. A estrutura compreende hotéis, loco-
moção, tradução, possibilidade de obtenção de vistos, serviços de degravação das audiências, etc. No 
Brasil, por exemplo, ainda não é simples obter serviços de alta qualidade para gravação e degravação de 
audiências em línguas estrangeiras” (A escolha da sede da arbitragem. Revista do Advogado, São Paulo: 
AASP, ano XXVI, p. 13, set. 2006).

475 É assim que entendia o saudoso Philippe Fouchard: “La loi du pays du territoire duquel se déroule 
l’arbitrage – ou du moins ou il est censé se dérouler – donne à celui-ci un cadre juridique, ou plus 
exactement le lui propose, car sa vocation à le régir est subsidiaire. C’est seulement en l’absence de règles 
autonomes tirées de la convention des parties et de la pratique, et à condition des parties et de la pratique, 
et à condition que les parties n’aient pas choisi une autre loi, que la loi du siège fournit à l’arbitrage les 
règles techniques qui lui permettent de se dérouler normalement. Telle est moins da tendance moderne des 
lois et des jurisprudences” (Suggestions pour accroître l’efficacité international des sentences arbitrales. 
Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 4. p. 667, 1998). No mesmo sentido, dizia 
Charles Carabiber, em seu curso proferido na Haia em 1960: “Le rôle de la lex fori est ainsi occasionel 
et incertain, donc acessoire” (L’arbitrage international de droit privé. Recueil des cours de l’académie de 
droit international de La Haye, v. 99, p. 150, 1960).

476 Nesse sentido, v. FOUCHARD, Philippe. Suggestions pour accroître l’efficacité international des senten-
ces arbitrales. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 4. p. 667, 1998.
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ordinárias de conflito da sede da arbitragem”.477 Com efeito, é absolutamente inoportuno 

que o árbitro internacional se atenha a uma questão disposta na lex arbitri para resolver 

questões substanciais da causa, quando a própria lei aplicável ao mérito já dispõe. Assim o 

foi na sentença proferida no caso CCI n.º 4.491 de 1984, em que a lei finlandesa era aplicá-

vel ao mérito da disputa, e, como na esfera do direito internacional a prescrição extintiva é 

matéria de direito substantivo, bastaria aplicar a lei finlandesa à prescrição. O recurso à lex 

arbitri, como o fez o árbitro sentenciante, tornou a lei da sede da arbitragem uma “camisa de 

força” para as partes no que diz respeito à prescrição, considerada matéria de ordem pública 

puramente doméstica no direito inglês. Ora, não seria mais plausível que a aplicação da lex 

arbitri se limitasse tão somente à confirmação da existência de uma autonomia das partes 

para a escolha de uma lex causae, a ser aplicada à prescrição extintiva?478 Agindo como fez 

na sentença do caso CCI n.º 4.491, o árbitro julgador simplesmente ignorou o conceito da 

internacionalidade da arbitragem, extrapolando por completo as verdadeiras funções da lei 

da sede da arbitragem.479

Em igual sentido pode ser criticada a sentença proferida pelo árbitro único no 

caso CCI n.º 5.460 de 1987. De forma ainda mais grave do que no caso anterior, em que não 

havia a expressa escolha da lei regente do mérito do litígio pelas partes, nesse caso o árbi-

tro único entendeu que, não obstante a lei mais próxima do interesse das partes fosse a lei  

sul-africana (proper law of the contract), isto é, a lei mais conectada com o litígio submetido 

à via arbitral, as questões relativas à prescrição extintiva deveriam ser objeto de consulta à 

sede da arbitragem – Londres, em razão de questões inerentes ao “direito internacional pri-

vado inglês”. O equívoco do árbitro sentenciante foi deixar de submeter a questão relativa à 

prescrição à lei sul-africana, aplicável à substância e, por conseguinte, à prescrição. 

477 No original: “Les arbitres ne sont pas tenus d’appliquer les règles de conflit ordinaires du siège de 
l’arbitrage”. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de 
l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 881.

478 Nesse sentido. v. nota de Sigvard Jarvin a respeito do caso CCI n.º 4491 de 1985. In: JARVIN, Sigvard; 
DERAINS, Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (1974-1985). The Netherlands: Kluwer Law, p. 542.

479 Oportuna, nesse sentido, a lição de Alain Hirsch sobre as diferenças entre lex arbitri e as leis que gover-
nam o procedimento e o mérito da arbitragem: “This lex arbitri must be clearly distinguished from both 
the system of law governing the substance of the litigation and from the law governing the proceedings 
(followed by arbitrators and the parties). While it may have some impact on applicable substantive law 
and on the law controlling the proceedings, it is not necessarily the same” (The Place of Arbitration and 
the Lex Arbitri. The Arbitration Journal, New York: American Arbitration Association, v. 34, n. 3, p. 43, 
1979).
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Até mesmo para os defensores da teoria territorialista da arbitragem, isto é, aque-

la teoria que valoriza a importância da sede da arbitragem para efeitos de segurança jurídica 

do procedimento arbitral, a lex arbitri goza de uma função limitada para questões que não 

sejam absolutas ou obrigatórias na esfera internacional. É o que entende, por exemplo, Alain 

Hirsch, para quem, ainda que as partes estejam livres para escolher as regras que regem o 

mérito do litígio, devem levar em conta as leis da sede da arbitragem apenas no que for obri-

gatório, o que valer para as arbitragens domésticas, e não para as internacionais. O exemplo 

da prescrição extintiva se encaixa perfeitamente no entendimento do referido emérito pro-

fessor da Universidade de Genebra, pois, como já analisado, em sede internacional a prescri-

ção extintiva atua de forma desvinculada seja da lex fori, seja da lex arbitri.480

A crítica, portanto, a essas decisões reside no fato primordial de que, como afir-

mam Cristopher R. Drahozal e Richard W. Naimark, a escolha da sede da arbitragem culmi-

na por determinar, literalmente, o desfecho da causa,481 o que contraria os reais interesses da 

arbitragem dos litígios do comércio internacional.482

480 Confira-se, no original, as palavras de Alain Hirsch: “In principle the parties may choose freely a system of 
law to govern the substance os the litigation, but cannot avoid afterwards the application of the mandatory 
rules of that law […]. But is is possible that some rules of the lex arbitri are considered mandatory only for 
domestic arbitrations, not for international arbitrations” (The Place of Arbitration and the Lex Arbitri. The 
Arbitration Journal, New York: American Arbitration Association, v. 34, n. 3, p. 47, 1979). No mesmo 
sentido afirmam Ingeborg Schwenzer e Simon Manner: “The place of arbitration provides no further 
connection to the dispute other that being the jurisdiction where the award is made, and whose courts 
are competent to supervise the arbitration, e.g., to resolve any disputes with respect to the appointment 
and/or challenge of the arbitrators, and to set aside the award” (The Claim is Time-Barred: The Proper 
Limitation Regime for International Sales Contracts in International Commercial Arbitration. Arbitration 
International, London: Kluwer Law, v. 23, n. 2, p. 304, 2007). Em relação à doutrina brasileira, essa 
parece ser a posição de Carlos Alberto Carmona: “Há quem sustente que a fonte natural para a integração 
das regras lacunosas será a lei processual. Não creio nisto. Deve o árbitro orientar-se pelos princípios do 
direito processual, não por qualquer lei processual. Se isto vale para a arbiragem doméstica, com maior 
razão serve para a arbitragem internacional, onde muitas vezes não há lei processual alguma a consultar, 
já que a ‘sede’ da arbitragem por vezes não tem qualquer elemento de conexão com as partes ou com 
a questão em disputa (‘sede’ neutra)” (Flexibilização do procedimento arbitral. Revista Brasileira de 
Arbitragem, São Paulo: Thomson-IOB, n. 24, p. 14, out.-nov.-dez. 2009).

481 Os referidos autores, ao comentarem o caso CCI n.º 4.491 de 1985 fazem, nesse sentido, a seguinte afir-
mação: “The choice of the place of arbitration may literally determine the outcome of the case” (DRAHO-
ZAL, Cristopher R.; NAIMARK, Richard W. Towards a Science of International Arbitration. The Hague: 
Kluwer Law International, 2005. p. 72. (Collected Empirical Research).

482 Charles Carabiber, em seu curso proferido na Haia em 1960, já alertava para os perigos de uma estreita 
dependência da arbitragem às leis da sede. Confiram-se, no original, os dizeres do referido autor: “Une 
dépendance aussi étroite de l’arbitrage de la loi du lieu ou se déroule la procédure arbitrale, si elle 
était admise sans l’indispensable discussion entre sa partie conventionelle qui est à l’origine même de 
l’instituition et la partie procédurale qui doit obéir aux règles de procédure du lieu de l’arbitrage à titre 
supplétif et naturellement, pout tout ce qui, dans les arbitrages internationaux de droit privé, peut toucher 
à l’ordre public international, risquerait de priver l’arbitrage de la souplesse nécessaire à une instituition 
basée sur l’autonomie de la volonté et d’en limiter singulièrement l’utilité et les avantages qu’en attendent 
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2.2.1.2. Em arbitragem internacional, a prescrição extintiva atua como 

matéria substantiva, e não processual

Além do fato de a sede da arbitragem, em matéria de arbitragem internacional, 

não produzir efeitos jurídicos em relação à prescrição extintiva, é preciso deixar novamente 

consignado que, no âmbito internacional, a prescrição extintiva constitui matéria de mérito. 

É submetida à lex causae, e não à lex fori, ainda que esta última considere a prescrição como 

matéria processual.483 O efeito da prescrição para fins de interesse público se dá na esfera 

doméstica, e não na internacional.

As sentenças proferidas nos casos CCI n.º 4.491 e n.º 5.460 destacam a inci-

dência da lex fori para reger questões inerentes à prescrição extintiva. O equívoco é gran-

de: primeiro, porque o árbitro internacional não possui lex fori, não é submetido às regras 

processuais de um foro simplesmente porque não o possui;484 segundo, porque no âmbito 

internacional, a prescrição extintiva resta desvinculada das disposições do foro. É matéria 

substantiva, submetida à lex causae.

No caso CCI n.º 4.491 de 1985 até se pode compreender o conservadorismo 

do qual se utilizou o árbitro sentenciante. Naquele tempo, a Inglaterra ainda não havia pro-

mulgado o já mencionado Foreign Limitation Periods Act, de 1984, que não só elencou a 

prescrição extintiva como matéria substantiva, mas determinou que tais questões seriam 

les milieux économiques nationaux et internationaux qui en sont les principaux usagers et en demeurent les 
défenseurs les plus convaincus” (L’arbitrage international de droit privé. Recueil des cours de l’académie 
de droit international de La Haye, v. 99, p. 149-150, 1960).

483 Em matéria de direito norte-americano, clamando pela total desvinculação do árbitro em relação à lex 
fori na aplicação da prescrição extintiva, manifesta-se Gary Born: “US Courts generally have held that 
statute of limitations issues are for the arbitrators. In the Unite States, the statutes of limitations that 
apply in arbitration are generally regarded as the same as those applicable in litigation. If a party fails 
to bring an arbitration within the applicable time period required by its agreement, it is often also barred 
from commencing litigation” (International Commercial Arbitration in the United States. Comentary and 
Materials. The Netherlands: Kluwer, 1994. p. 181).

484 Nesse sentido, busca-se apoio nas palavras de Clávio de Melo Valença Filho: “O árbitro, por não estar 
vinculado à ordem jurídica estatal, não está, igualmente, submetido às regras de conflito do foro, simples-
mente porque árbitro não tem foro. Ao escolher as normas jurídicas que utlizará na solução da controvér-
sia que as partes lhe submeterem, o árbitro goza da mais ampla autonomia, não estará vinculado nem à 
velha, nem à nova regra de conflito” (Aspectos de direito internacional privado na arbitragem. Estudos de 
arbitragem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 273).
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aplicáveis em sede de arbitragem internacional.485 O Professor Claude Reymond, da Univer-

sidade de Lausanne, explica ainda que foi justamente logo após a existência desse caso que 

a Inglaterra editou a referida lei, fazendo com que, ao menos nas arbitragens internacionais 

sediadas na Inglaterra, questões acerca da prescrição extintiva fossem tratadas à luz do direi-

to aplicável ao mérito da controvérsia.486 Mas, ainda assim, é criticável a postura do árbitro 

único ao não levar em conta, no mínimo, os princípios gerais que governam a arbitragem 

internacional para determinar a lei aplicável à prescrição extintiva.

Por outro lado, a sentença proferida no caso CCI n.º 5.460 de 1987 comete um 

equívoco ainda maior do que no caso anterior. Se no último a crítica reside na automaticida-

de da aplicação da lex fori para reger a prescrição extintiva, no caso n.º 5.460 o árbitro único 

deixou claro que a proper law of the contract, a lei mais próxima ao interesse dos litigantes, 

era a lei sul-africana. Era, pois, à luz dessa lei que o árbitro deveria decidir acerca da expira-

ção ou não do prazo prescricional. Contraditória, portanto, a postura do árbitro ao aplicar a 

regra conflitual a partir das regras do direito internacional privado inglês, fazendo com que a 

prescrição extintiva fosse regida pela lei da sede da arbitragem, e não pela lex causae.

A conexão da prescrição extintiva à lei aplicável ao mérito da controvérsia 

é o que reflete no atual cenário da arbitragem internacional. A originalidade da questão, 

entretanto, reside na forma como essa conexão se vislumbra, como se verificará no item 

seguinte.

485 Nesse sentido, vide a explicação P.M. North e J.H. Fawcet: “The general principle of the 1984 Act abandons 
the common law approach which favoured the application of the domestic law of limitation. Instead, the 
English court is to apply the law which governs the substantive law issue according to our choice of law 
rules, and this new approach is applied to both actions and arbitrations in England” (Cheshire and North’s 
Private International Law. London: Butterworths, 1992. p. 80).

486 Assim, sustenta o renomado professor da Universidade de Lausanne: “C’est précisement à la suite de 
ce dernier arrêt que l’Anglaterre a édicté le Foreign Limitation Periods Act de 1984 qui aboutit en fait à 
l’application préférentielle des règles de prescription du droit de fond en matière internationale. L’art. 13 
de l’Arbitration Act, 1996 prescrit l’application des Limitation Acts en matière d’arbitrage interne et de 
la loi de 1984 dans l’arbitrage international. Il est significatif que cette disposition figure parmi celles qui 
concernent la procédure devant l’arbitre. Il en résulte que l’arbitre international siégeant à Londres devra 
contrôler au regard du Foreign Limitation Periods Act, 1984 si l’exeception de prescription soulevée dans 
un litige jugé en application d’un droit étranger peut être examinée à la lumière de ce droit ou au regard 
du droit anglais”. REYMOND, Claude. L’arbitration act, 1996. Convergence et originalité. Revue de 
l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 1, p. 63, 1997.
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2.3. A tendência atual: regência da prescrição pela lex causae ou pela lei a ser 

determinada diretamente pelo árbitro

Conquanto persista a referida diversidade relativa à natureza jurídica da prescri-

ção extintiva, o estudo de diversas sentenças proferidas sob a égide da CCI demonstra que 

em arbitragem internacional o que se privilegia é a vontade das partes, e, ainda que esta não 

tenha sido manifestada, os árbitros buscam elementos que se alinham com a relação jurídica 

litigiosa e com os interesses do comércio internacional.

Este item pretende demonstrar que, na atualidade, a tendência nas arbitragens 

internacionais é que a prescrição extintiva seja regida pela lei aplicável ao mérito da contro-

vérsia, a lex causae (2.3.1). Na ausência de estipulação de diploma legal regente do procedi-

mento arbitral, cabe aos árbitros decidirem a lei aplicável à prescrição extintiva por meio da 

voie directe (2.3.2), ainda que se tenha que aplicar a lex mercatoria à prescrição, uma espécie 

de solução que a doutrina estrangeira intitula de de-nationalized.487 Após a análise desses 

dois itens, serão tecidos comentários e conclusões acerca da prática adotada nos julgados 

CCI apresentados (2.3.3).

2.3.1. A regência da prescrição extintiva pela lex causae

Assim como no direito internacional privado, em geral, a lei aplicável à prescri-

ção extintiva em sede de arbitragem internacional é vinculada à lei escolhida pelas partes 

litigantes para reger o mérito da controvérsia. E, independentemente da qualificação atribu-

ída à prescrição extintiva, recentes julgados emanados de arbitragens CCI desmistificam o 

que fora relatado no item anterior, demonstrando que os árbitros dão plena vigência à lei de 

escolha das partes para resolver assuntos relacionados à prescrição.

487 É o que entende Joachim G. Frick: “Each of the methods described above normally leads to a specific set of 
national rules which will be applied as the the law applicable to the merits. This can be extremely arbitrary. 
Alternatively, arbitrators may apply the trunc common, i.e., those parts of both parties’ national laws that 
are common. Or, they choose de-nationalized solutions, such as the application of general principles or 
or law or the Lex Mercatoria. According to the proponents of the latter approach, the generally accepted 
principles are sufficiently detailed so as to allow a carefully reflected adjudication of each individual 
issue, including the issue as to the determination of the statute of limitations” (Arbitration and Complex 
International Contracts. The Hague: Kluwer Law International, 2001. p. 48).
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a) Caso CCI n.º 6.573/1991

Relata-se, em primeiro lugar, o caso CCI n.º 6.573, de 1991. Tratava-se, na ori-

gem, de um contrato de venda de mercadorias firmado por uma empresa sediada em Limas-

son, Chipre (vendedor), com outra empresa sediada em Benghazi, Libia (comprador), com 

cláusula de resolução de litígios por via de arbitragem CCI. Em razão de supostos problemas 

surgidos durante o fornecimento dos bens, que não estariam em conformidade com o pedido 

inicial, o comprador iniciou uma arbitragem na CCI, com sede em Genebra, Suíça. Nos termos 

dessa sentença, um dos pontos litigiosos dizia respeito à ocorrência de prescrição extintiva.488 

A dúvida posta perante o tribunal arbitral seria se à prescrição deveria se aplicar o Código de 

Obrigações da Suíça, a Convenção da Haia de 1924 (“Hague Rules”)489 ou a Lei Federal sobre 

Navegação Marítima em Território Suíço (“LNM”), que seriam supostamente aplicáveis ao 

caso. Considerando que na convenção de arbitragem fora estipulado que o mérito da disputa 

seria governado pela lei suíça490 e que, nos termos da causa de pedir, se aplicaria o Código de 

Obrigações Suíço, conquanto os diplomas da “Hague Rules” e “LNM” possuíssem força legal 

na Suíça, o tribunal arbitral, em nome da lex causae, de expressa escolha das partes, vinculou a 

prescrição a lei suíça, afastando, ao final, a alegação de decurso de prazo prescricional.491

b) Caso CCI n.º 7.263/1994

Em outro julgado (Sentença Parcial proferida no caso CCI n.º 7.263 de 1994), 

o tribunal arbitral simplesmente ignorou qualquer regra conflitual para decidir acerca da 

488 Não consta da sentença sobre qual lei baseava-se a alegação de prescrição da parte requerida, mas é pro-
vável que tenha sido a partir das regras da “Hague Rules” ou da “Loi fédérale sur la navigation maritime 
sous pavillon suisse”, pois ambos os diplomas determinavam prazos extintivos de prescrição mais curtos 
(um ano).

489 Convenção Internacional para a unificação de certas regras de direito relativas ao “conhecimento de trans-
porte” (Bill of Lading) firmado em Bruxelas em 25.08.1924, também conhecida como Hague Rules.

490 Segundo a sentença, “The arbitration agreement includes an express choice of Swiss law in the following 
terms: ‘The arbitration shall in all respects (i.e., both as regards the procedure, and the merits and subs-
tance of the dispute) be governed by Swiss law’). Sentença proferida no Caso CCI n.º 6.573 de 1991. In: 
JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. Collection of ICC Arbitral Awards (1991-
1995). The Netherlands: Kluwer Law, 1997. p. 383.

491 Na essência, decidiu o tribunal arbitral: “As a consequence, the Hague-Visby Rules do not apply to the 
issue at hand as a result of the scope of application provided by Swiss legislation or as a result of an 
incorporation agreed upon by the parties by way of the paramount clause”. Sentença proferida no Caso 
CCI n.º 6.573 de 1991. In: JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. Collection of 
ICC Arbitral Awards (1991-1995). The Netherlands: Kluwer Law, 1997. p. 382-388.
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lei aplicável à prescrição extintiva. Na origem tratava-se de um contrato firmado entre uma 

iraniana e outra americana, cujo objeto era a modernização das forças armadas da parte 

iraniana. Nesse caso, uma disputa havia surgido entre as partes a respeito de um suposto 

descumprimento contratual pela requerida no contrato. A demanda arbitral proposta pela 

parte iraniana pedia, na essência, devolução de valores pagos antecipadamente à requerida. 

A sede da arbitragem foi fixada em Genebra, Suíça, enquanto a lei escolhida para reger o 

mérito da controvérsia havia sido a lei iraniana. A defesa afirmava que a interpretação da lei 

iraniana estava em contradição com os princípios fundamentais da igualdade e da não dis-

criminação, contidas na própria Constituição do Irã de 1979, e, por essa razão, não deveria 

ser a lei iraniana aplicada pelo tribunal arbitral, sobre qualquer questão. Ademais, pleiteava 

a requerida a ocorrência de prescrição da demanda arbitral, em razão da aplicação das leis 

da sede da arbitragem ou do seu direito nacional – leis do Estado da Pensilvânia, Estados 

Unidos da América. No que se refere à alegação de prescrição, consta da sentença parcial 

que, a despeito das alegações de defesa, o tribunal arbitral não estaria obrigado a proceder a 

uma qualificação – processual ou material da prescrição –, pois esta perfazia questão de mé-

rito litígio.492 Além disso, considerou que, em arbitragem internacional, os árbitros não estão 

vinculados aos estatutos nacionais das partes no tocante à prescrição.493 Prescrição é matéria 

de mérito, da lei que regula o estatuto da obrigação, decidiu o tribunal arbitral.494 A sentença 

final confirmou a premissa posta no decisum parcial aqui citado.495

492 Confira-se, nesse sentido, trecho da sentença parcial: “In the view of the clear meaning of the above con-
tractual texts, the Tribunal does not need to proceed to the characterization of the issue of prescription 
as a procedural or as a substantive matter, because in both cases, the question of prescription remains ‘a 
question of law’ to be answered according to the laws of Country X”. Sentença parcial proferida no caso 
CCI n.º 7.263 de 1994. In: ARNALDEZ, JJ.; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. Collection of 
ICC Arbitral Awards (1996-2000). The Netherlands: Kluwer Law, 2003. p. 89-90.

493 Nesse sentido, parte da sentença parcial merece ser citada: “International Tribunals not bound by national 
Limitation Statutes [...] Rightly, the respondent opposes that such a conclusion is acceptable only in 
cases in which international tribunals are due to apply public international law […]”. Sentença parcial 
proferida no caso CCI n.º 7.263 de 1994. In: ARNALDEZ, JJ.; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. 
Collection of ICC Arbitral Awards (1996-2000). The Netherlands: Kluwer Law, 2003. p. 90.

494 Sentença parcial proferida no caso CCI n.º 7.263 de 1994. In: ARNALDEZ, JJ.; DERAINS, Yves; 
HASCHER, Dominique. Collection of ICC Arbitral Awards (1996-2000). The Netherlands: Kluwer Law, 
2003. p. 80-93.

495 Consta da sentença final que o tribunal arbitral havia decidido não aplicar uma opinião do “Council of 
Guardians” (Conselho composto por 12 membros, emanado da Constituição do Irã com fortes poderes de 
influência na República do Irã.) da República do Irã e decidiu que à prescrição aplicar-se-ia a lei iraniana, 
levando em conta que ambas as partes requereram a aplicação desta lei ao problema em foco [prescrição], 
ainda que houvesse uma divergência de interpretação pelas partes do próprio direito iraniano. Na versão 
original, confiram-se as seguintes passagens da sentença: “[...] Respondent argues moreover that in its 
Award on the Preliminary Issues, the Tribunal had already decided not to apply a Council of Guardian’s 
Opinion relating to the statute of limitations, which was similarly discriminatory against non Iranians 
[…]. In deciding this issue, the Tribunal will refer to Iranian Law, taking into account that both parties 
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c) Caso CCI n.º 6.371/1990

Na esteira do caso acima citado, em que o tribunal arbitral afirmou em linhas cla-

ras que pouco importa a qualificação da prescrição extintiva para determinar a lei a ela apli-

cável, merece menção a sentença preliminar proferida no caso CCI n.º 6.371 de 1990. Nesse 

caso, um litígio havia surgido entre uma sociedade americana (requerida) e uma empresa 

tailandesa (requerente), concernente à anulação de um pedido de entrega de roupas. A reque-

rida se recusara a receber as roupas encomendadas em razão da divergência de tamanho, em 

relação ao pedido original. A demanda, portanto, tratava de uma suposta violação contratual 

por parte da requerente. Fora estipulada como sede da arbitragem a cidade de Nova York, 

Estados Unidos. Em suas alegações de defesa, a requerida sustentara a ocorrência de prescri-

ção, segundo as leis do Estado do Oregon, Estados Unidos, onde a infração teria ocorrido. O 

tribunal arbitral, verificando que a lei aplicável ao contrato, por escolha expressa das partes, 

era a lei do Estado de Nova York, pouco se importou com a qualificação processual atribuída 

à prescrição pelo direito americano e aplicou ao prazo prescricional esta última lei, dando 

vigência à lex causae para dirimir a alegação da defesa.496 

d) Caso CCI n.º 9.154/1998

Em determinados casos, pode ocorrer uma dúvida em relação às disposições 

acerca da própria lei que rege o mérito da controvérsia (por exemplo, a dúvida entre aplicar 

um prazo mais longo e um mais curto dispostos em diplomas legais vigorando em deter-

minado país). Esse problema foi enfrentado pelo tribunal arbitral no caso CCI n.º 9.154 de 

1998. Tratava-se ali, na origem, de um contrato de venda de ações referente a um projeto 

request the application of such law to his issue, though somehow diverging on the interpretation of its 
principles and rules”. Sentença final proferida no caso CCI n.º 7.263 de 1996. ICC International Court of 
Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publication, v. 15, n. 1, p. 72, 2004.

496 Assim, portanto, decidiu o tribunal arbitral: “The arbitrator having considered these views very carefully 
decides that the applicable law is the law of New York since the arbitration clause specifies that the 
law of New York is applicable to construction, interpretation and performance of the contract. It is a 
well known and universal principle of conflict of laws that a provision of a statute of limitations which 
extinguishes the obligation is a matter of substance governed by the proper law of the contract to which 
relates and a provision which bars the remedy is governed by the lex fori […]. Since the proper of the 
contract is that of New York as expressely chosen by the parties and the procedural law is the same, it is 
not necessary to consider which provisions of New York law are procedural and which are substantive. 
Both are applicable”. Sentença preliminar proferida no caso CCI n.º 6.371 de 1989. Bulletin de la cour 
intrnationale d’arbitrage de la CCI, Paris: ICC Publication, v. 13, n. 2, p. 64-67, 2002.



198

de telecomunicações em um Estado da América Central, envolvendo diversas sociedades de 

diferentes nacionalidades. Em relação a um dos instrumentos contratuais instaurou-se uma 

controvérsia perante a CCI entre uma sociedade italiana e outra holandesa (requerentes) em 

face de quatro empresas e uma pessoa física – todos de nacionalidade mexicana. A sede da 

arbitragem foi fixada em Ottawa, Canadá, e a lei aplicável ao mérito era a mexicana. As 

partes requeridas, em sua matéria de defesa, alegaram que a demanda estava prescrita nos 

termos do Código Civil mexicano. O tribunal arbitral, ao decidir a questão, aplicou à pres-

crição a lei substancial – mexicana –, mas não o Código Civil, e sim o Código Comercial, 

que, em razão da matéria litigiosa, seria aplicável ao caso (direito societário), considerando, 

ao final, que a demanda não estava prescrita.497

e) Caso CCI n.º 4.862/1986

Até mesmo em casos em que as condições de fundo do contrato são regidas por 

regras especiais que não se referem a uma lei específica predomina o entendimento de que a 

lei aplicável ao fundo da controvérsia rege a prescrição extintiva, com a consequente rejei-

ção dos pedidos de decretação de prescrição com base no direito nacional de uma das partes. 

Assim o foi na sentença parcial proferida no caso CCI n.º 4.862 de 1986. Nesse caso, o litígio 

dizia respeito a um contrato celebrado entre uma joint venture de três empresas europeias 

e uma entidade pública da República do Iêmen para a construção de uma rodovia naquele 

país. As regras de fundo desse contrato eram regidas pelas condições “Fidic”,498 e, para a 

resolução de controvérsias, fora firmada uma cláusula de arbitragem CCI. Surgida uma con-

497 Vide o seguinte trecho da sentença arbitral proferida no caso CCI n.º 9.154 de 1998: “En ce qui concerne 
la question de la prescription, il décida que le droit commercial, et non le droit civil, s’appliquait et que, 
selon le droit commercial, le délai de recours n’était pas expiré”. Sentença final CCI proferida no caso n.º 
9.154 de 1998. Bulletin de la cour intrnationale d’arbitrage de la CCI, Paris: ICC Publication, v. 11, n. 1, 
p. 100-105, 2000.

498 A sigla Fidic significa Fédération internationale des ingénieurs-conseils. Esse órgão adotou condições 
gerais relativas ao mercado de trabalho de engenharia civil, isto é, um contrato-modelo difundido e 
largamente utilizado no mercado internacional de construção. Segundo Fouchard, Gaillard e Goldman, “La 
Fédération internationale des ingénieurs-conseils (Fidic) a élaboré des ‘Conditions générales applicable 
aux marchés de travaux de génie civil’ (Conditions of contract for works of civil engineering construction), 
dont la dernière édition, la quatrième, a été adoptée en 1987. Il s’agit d’un contrat-type largement utilisé 
dans les contrats internationaux de construction et de genie civil qui pré-suppose l’intervention de trois 
parties: le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, et ‘l’ingénieur’, qui est le bureau d’étude, d’ingénierie, ou 
l’architecte chargé par le maître de l’ouvrage, en vertu d’un contrat distinct, de l’assister et d’agir en son 
nom lors de l’exécution des travaux” (Traité de l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. 
p. 20).
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trovérsia, os construtores ingressaram com uma demanda arbitral na CCI em 21.12.1983. 

Entre as alegações de defesa formuladas pela parte requerida encontrava-se a ocorrência de 

prescrição. Nesse ponto, sustentava a requerida que, em função das regras da República do 

Iêmen, a demanda de arbitragem estava prescrita, tendo informado ainda que havia ingressa-

do nas jurisdições estatais do Iêmen com o fito de conseguir uma decisão acerca da ocorrên-

cia de prescrição. O tribunal constituído não apenas se declarou competente para apreciar a 

demanda arbitral (mesmo sabendo da demanda paralela que corria perante as jurisdições da 

República do Iêmen), como fez observar as condições de fundo da controvérsia (condições 

“Fidic”), escolhidas pelas partes, de modo a rejeitar a alegação de prescrição: 

O Tribunal julga à unanimidade que a requerente obedeceu as exigências 
do art. 67 do Contrato499 e que em consequência do fato que a sua demanda 
não havia sido protocolada nos 90 dias contados a partir da recepção da 
decisão do engenheiro, tal situação não tem o condão de tornar a arbitragem 
nula ou sem efeito.500 

2.3.2. A determinação da lei aplicável à pela prescrição extintiva pelos árbi-

tros por meio da voie directe

Nos casos CCI relatados no item anterior, ficou demonstrado que a lei de esco-

lha das partes para reger o mérito da controvérsia é a lei que deve reger questões atinentes à 

prescrição extintiva. 

499 O art. 67 das condições “Fidic” estabelece a organização do procedimento para a resolução de litígios em 
casos de construção, incluindo o prazo para a parte que obteve prejuízo intentar a competente demanda 
arbitral. A referida disposição é assim comentada por Fouchard, Gaillard e Goldman: “Dans l’article 67 de 
ces conditions Fidic de génie civil, est organisée une procédure de règlement des litiges assez complexe, 
qui superpose l’intervention de l’ingénieur et un arbitrage CCI. Il y est stipulé que tout litige survenant 
entre le maître et l’entrepreneur sera tout d’abord soumis à l’ingénieur, qui devra, dans les 84 jours de 
sa saisine leur faire connaître sa ‘décision’. Celle-ci doit être immédiatement exécutée par les parties, 
même si l’une d’elles n’en n’est pas satifaite. Dans ce cas, elle peut, dans les 70 jours qui suivent la 
notification de la décision de l’ingénieur, contester celle-ci en recourant à l’arbitrage de la CCI. Le tribunal 
arbitral disposera alors de tous pouvoirs pour amender, confirmer ou infirmer la décision de l’ingénieur. 
Cependant, l’arbitrage ne pourra commencer avant une tentative de règlement amiable du litige entre 
les parties. Mais, sauf stipulation contraire, cette condition préalable est réputée satisfaite par la seule 
expiration d’un délai de 56 jours” (Traité de l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 
20-21).

500 Tradução livre de: “Le Tribunal juge à l’unanimité que la demanderesse a correctement obéi aux exigences 
de l’article 67 du Contrat et qu’en conséquence le fait que sa demande d’arbitrage n’avait pas été déposée 
dans les 90 jours de la réception par elle de la décision de l’ingénieur ne rend pas l’arbitrage nul et 
sans effet”. Sentença proferida no Caso CCI n.º 4.862 de 1986. In: JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; 
ARNALDEZ, J.J. Collection of ICC Arbitral Awards (1986-1990). The Netherlands: Kluwer Law, 1994. 
p. 310-311.
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Nos casos que serão apresentados a seguir, a escolha expressa de uma lei para 

reger o mérito da controvérsia restou ausente. Como se verá, os árbitros internacionais, nesse 

tipo de situação, adotam as mais variadas soluções ao determinar o regime jurídico aplicável 

à prescrição, ainda que tal regime seja um conjunto de princípios de boa e larga aceitação 

entre os operadores do comércio internacional.

O método da voie directe não foi uma novidade quando da revisão do regula-

mento de arbitragem da CCI. Ainda que o art. 13.3 do antigo regulamento de arbitragem 

da CCI dispusesse que “o árbitro aplicará a lei designada pela regra de conflito que julgue 

apropriada ao caso”,501 a tendência arbitral na década de 1970 já era que se evitasse o recurso 

a uma regra de conflito para a determinação da lei aplicável ao fundo da controvérsia. 

Os julgados a seguir relatados demonstram a clara tendência atual da CCI de 

indicar a regra mais apropriada à prescrição extintiva, quando ausente a lei escolhida pelas 

partes.

a) Caso CCI n.º 2.074/1973

Em relação a prazos extintivos, seja o de prescrição, seja o de caducidade (pra-

zos contratuais), a tendência dos árbitros internacionais julgando sob a égide da CCI já era 

a de aplicar uma solução direta a um determinado problema, sem recorrer a uma regra de 

conflito. No caso CCI n.º 2.074 de 1973, por exemplo, um comprador havia invocado um 

defeito de qualidade em um produto, porém não o fez no prazo estipulado nas condições 

contratuais de venda. Para declarar a caducidade da demanda por vício de qualidade, os 

árbitros se utilizaram dos princípios gerais aplicáveis ao contrato em questão e aos usos e 

costumes do comércio internacional, entendendo que os prazos de denúncia do contrato, 

em casos como aquele, são normalmente curtos. Ao invocar uma determinada lei uniforme, 

sem que tivesse sido escolhida pelas partes para reger o mérito da controvérsia, os árbitros 

501 Tradução livre do art. 13.3 do antigo Regulamento de arbitragem da CCI: “l’arbitre appliquera la loi 
désignée par la règle de conflit qu’il jugera appropriée en l’espèce”.
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afirmaram que tal lei poderia constituir uma espécie de “codificação” dos usos e costumes 

inerentes à matéria litigiosa.502

b) Caso CCI n.º 7.144/1992

A tendência referida no caso anterior propaga até os dias atuais. Para ilustrar, 

cita-se, em seguida, a sentença final proferida no caso CCI n.º 7.144 de 1992. Nesse caso, 

uma empresa americana, sediada no Estado de Connecticut, acusava um grupo capitaneado 

por uma sociedade italiana de ter incorrido em falta grave em virtude da expiração de um 

contrato de licença firmado entre as referidas partes. Alegava a requerente que a requerida, 

após a expiração do contrato de licença, havia se utilizado indevidamente do know-how e 

dos segredos de fabricação conhecidos por meio do contrato firmado. A arbitragem restou 

sediada na cidade de Genebra, Suíça. Entre outras questões de defesa, a requerida alegou que 

a demanda estava prescrita, invocando as leis do seu país, especialmente do Estado de Con-

necticut (“Connecticut Statutory Limitation Period”). Ao decidir a causa, o tribunal arbitral 

não deixou se seduzir pelas alegações da requerida e, por meio da voie directe, entendeu que 

as circunstâncias no caso estavam em favor da escolha da lei italiana, pois o ilícito extracon-

tratual havia ocorrido na Itália. Por conseguinte, restou rejeitada a aplicação da lei do foro 

de uma das partes para decidir acerca da prescrição, privilegiando-se a lei do lugar em que o 

ilícito fora cometido, a lex loci delicti.503

502 Nesse sentido, confira-se determinado trecho da referida sentença: “[...] qu’il suffit de s’en réferer 
aux principes régissant la vente, notamment en droit néerlandais; que toute réclamation visant la  
non-conformité des marchandises vendues [...] a dû apparaître (voir notamment à cet égard les délais 
prévus à la loi uniforme sur la vente internationale ds objets mobiliers corporels et notamment le délai 
d’un an fixé par son article 49 pour l’exercice par l’acheteur de ses droits, à compter de la dénonciation 
qu’il est tenu de faire “à bref délai”, c’est-à-dire dans un délai aussi court que possible, suivant les articles 
11 e 39; cette loi uniforme, même si elle n’est pas applicable en l’espèce, peut être considérée comme une 
codification de bons usages en la matière”. Sentença proferida no caso CCI n.º 2.074 de 1973 In: JARVIN, 
Sigvard; DERAINS, Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (1974-1985). The Netherlands: Kluwer 
Law, p. 232. No mesmo comentário à referida sentença, é invocado o caso CCI n.º 2462 de 1974, em que 
os árbitros afirmam claramente que questões relativas a prazos extintivos, seja de caducidade, seja de 
decadência, não são especiais a um determinado direito (neste caso, submetido às leis da Tchecoslováquia), 
pois uma mesma solução pode ser encontrada em outra lei, que seja mais adequada à espécie. No original: 
“Ce que nous avons dit au sujet de la déchéance des droits de la défrendresse pour la dénonciation tardive 
des vices, n’est pas spécial au droit tchecoslovaque. Si le litige avait été soumis au droit suisse (lex fori) ou 
au droit allemand (loi du pays de l’acheteur), la même solution au regard de la prescription aurait trouvé 
application”. Sentença proferida no caso CCI n.º 2.462 de 1974 Sentença proferida no caso CCI n.º 2.074 
de 1973 In: JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (1974-1985). The 
Netherlands: Kluwer Law, p. 232.

503 Assim decidiu o tribunal arbitral: “The circumstances in this case are in favour of choosing the law of 
Italy, where the wrong was commited of keeping and using drawings instead of dispatching them to 
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c) Caso CCI n.º 9.102/1998

A vinculação da prescrição extintiva à lei aplicável ao mérito da controvérsia, 

sem recorrer a qualquer método conflitual, também pode ser verificada na sentença proferida 

no caso CCI n.º 9.102 de 1998. Tratava-se de uma arbitragem com sede em Paris envolvendo 

discussão sobre seguros. O contrato litigioso havia previsto que a lei do Estado de Nova York 

seria aplicável à substância da relação jurídica, mas, no tocante ao litígio submetido à via ar-

bitral, as leis de Nova York teriam a sua aplicação excluída, conforme disposições do próprio 

contrato. Assim sendo, mediante a voie directe, o tribunal arbitral decidiu que ao mérito do 

litígio se aplicaria a lei francesa, por ser a lei do lugar que apresentava maior proximidade 

com a transação litigiosa.504 Definida diretamente pelo tribunal arbitral a lei aplicável ao 

mérito, passou-se a resolver a alegação de prescrição formulada pela requerida, com base 

nas leis do Estado de Nova York. Ao decidir essa questão, concluiu o tribunal arbitral, invo-

cando o art. 10 da Convenção de Roma sobre Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, que 

“de acordo com mais ampla opinião na atualidade, em relação ao conflito de leis, questões 

relativas à prescrição devem ser governadas pela lei substantiva aplicável ao contrato ou a 

questões extracontratuais”.505 À prescrição extintiva fora aplicada, portanto, a lei francesa.

d) Caso CCI n.º 11.277/2003

Como no caso anterior, na sentença proferida no caso CCI n.º 11.277 de 2003 a 

Convenção de Roma de 1980 fora invocada pelos árbitros com o fito de, pela voie directe, 

determinar o direito aplicável ao mérito da controvérsia. Tratava-se um litígio submetido à 

[claimant] at the end of the License Agreement”. Sentença final proferida no caso CCI n.º 7.144 de 1992. 
Bulletin de la cour international d’arbitrage de la CCI, Paris: ICC Publication, v. 13, n. 2, p. 72-73, 2002.

504 Assim consta da sentença: “Art. XX.2 does not specify which law should apply in such circumstances. 
The Arbitrators find that the appropriate applicable law should be the law of the place having the greatest 
contact with the transaction involved. Here that place is France – the place of business of [A], the place 
where the propulsion system was installed, and the place where the [machine] was delivered to [C]. 
Accordingly, the Arbitral Tribunal holds that the applicable substantive law to be applied in determining the 
present dispute is the law of France”. Sentença proferida no caso CCI n.º 9.102 de 1998. ICC International 
Court of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publication, v. 16, n. 1, p. 98, 2005.

505 Confiram-se, nesse sentido, determinados trechos da sentença: “According to the most widely held view in 
conflict of laws today, questions of time limitations (or ‘prescription’) are governed by the substantive law 
applicable to the contract or tort action involved (here between [A] and [C]) (see, e.g., EC Convention of 
Rome, Art. 10”. Sentença proferida no caso CCI n.º 9.102 de 1998. ICC International Court of Arbitration 
Bulletin, Paris: ICC Publication, v. 16, n. 1, p. 98, 2005.



203

arbitragem da CCI referente a um contrato para o transporte de vagões de metrô, da Itália 

à Grécia, firmado por uma sociedade francesa (requerente) e uma italiana (requerida). O 

mencionado contrato não continha a escolha do direito aplicável à sua substância. Com a 

alegação de ocorrência de prescrição formulada pela parte requerida, cabia ao árbitro de-

terminar, em primeiro lugar, qual lei se aplicava à prescrição e se a demanda estava ou não 

prescrita. O método da voie directe fora, então, colocado em prática. Em primeiro lugar, o 

tribunal arbitral determinou que se aplicasse ao mérito a lei que tivesse maior proximidade 

com os aspectos substanciais da relação jurídica contratual, e, para tanto, invocou o art. 

4.º da Convenção de Roma de 1980.506 Em seguida, verificou o tribunal que, como se tra-

tava de um contrato internacional de transporte de mercadorias, a Convenção de Genebra 

relativa ao Transporte Internacional de Mercadorias por Rota de 1956 (“CMR”) se apli-

caria automaticamente, sem que o tribunal tivesse a necessidade de recorrer a uma regra 

conflitual. E, nos termos da referida convenção, aplicável ao mérito e, pois, à prescrição 

extintiva, decidiu o tribunal arbitral que a demanda não estava prescrita.507 Interessante 

notar nos comentários dessa decisão apresentados por Sigvard Jarvin que, mesmo que o 

direito italiano fosse aplicável em parte ao contrato, ainda assim o tribunal arbitral não 

estaria obrigado a analisar a prescrição por aquele direito; primeiro, porque o devedor não 

invocou o direito italiano e, segundo, porque a questão da prescrição já estaria coberta pela 

“CMR”.508

506 Art. 4.º (1) da Convenção de Roma de 1980: “1. Quando a lei aplicável ao contrato não tiver sido esco-
lhida nos termos artigo 3.º, o contrato é regulado pela lei do país com o qual apresente uma conexão mais 
estreita. Todavia, se uma parte do contrato for separável do resto do contrato e apresentar uma conexão 
mais estreita com um outro país, a essa parte poderá aplicar-se, a título excepcional, a lei desse outro país”.

507 Nos termos dos comentários desta sentença, “Conformément à l’article 17 (1) du Règlement d’arbitrage 
de la CCI, à défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l’arbitre appliquera les règles de 
droit qu’il juge appropriées. La référence aux règles de droit appropriées est importante car elle permet au 
tribunal d’exposer seulement les principes qui l’ont conduit à considérer justifiée l’application d’une loi 
plutôt qu’une autre, sans avoir besoin de se référer à un système de conflit de lois préexistant”. Sentença fi-
nal proferida no caso CCI n.º 11.277 de 2003. In: ARNALDEZ, J.J.; HASCHER, Dominique; DERAINS, 
Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (2001-2007). The Netherlands: Kluwer Law International, p. 
739, nota de Sigvard Jarvin.

508 No original: “[...] L’arbitre donne l’impression d’être dispensé d’examiner la question de la prescription 
en droit italian parce que qu’elle n’avait pas été invoquée par le défendeur. Cette impression est inexacte. 
En effet, à supposer même que le défendeur avait soulevé ce moyen, l’arbitre n’aurait pas eu besoin 
de se référer au droit italien puisque la question était couverte par la CMR”. JARVIN, Sigvard. Nota 
sobre a Sentença final proferida no caso CCI n.º 11.277 de 2003. In: ARNALDEZ, J.J.; HASCHER, 
Dominique; DERAINS, Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (2001-2007). The Netherlands: Kluwer 
Law International, p. 741.
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e) Caso CCI n.º 10.452/2001

Em outros casos, a aplicação do método da voie directe pode acarretar a escolha 

de uma lei tratada em determinado país como matéria de ordem pública processual do foro. 

Foi o que ocorreu na sentença proferida no caso CCI n.º 10.452 de 2001. Tratava-se de uma 

arbitragem CCI, com sede em Nova York, cuja discussão relacionava-se ao reembolso de va-

lores pedido por uma fábrica de alimentos contra o seu segurador, em virtude do pagamento 

de um acordo extrajudicial firmado pela referida fábrica com uma de suas subsidiárias. Na 

ausência da escolha pelas partes do direito aplicável ao mérito da controvérsia, coube ao 

tribunal determinar. Ainda que a requerida insistisse na aplicação da lei francesa ao mérito 

(tendo alegado, inclusive, que a demanda arbitral estaria prescrita nos termos da lei france-

sa), o tribunal arbitral considerou, com apoio no art. 17 do regulamento de arbitragem da 

CCI, que as leis do Estado da Califórnia teriam uma maior conexão com o litígio, e, sendo 

assim, determinou que a lei aplicável ao fundo do litígio era a californiana.509 No Estado da 

Califórnia, a prescrição é tratada como matéria de ordem pública do foro e, não obstante 

a natureza jurídica puramente processual da prescrição naquele Estado, o tribunal arbitral 

aplicou à prescrição a lei de fundo – californiana –, rejeitando as alegações da requerida,510 

ignorando, aliás, qualquer tipo de conflito de qualificações (norma processual vs. norma 

material).

f) Caso CCI n.º 7.375/1996

Finalmente, cita-se talvez o que seja o melhor e mais emblemático exemplo 

de aplicação da lei aplicável ao fundo da controvérsia pelos árbitros, diante da ausência da 

escolha dessa lei pelas partes: o caso CCI n.º 7.375 de 1996, também conhecido como Wes-

509 Menciona-se, nesse sentido, trecho da sentença: “The events underlying the claims at issue took place in 
California and involved California claimants; Respondent adjusted the [A] claims entirely in the US and 
clearly told Claimant when denying it coverage that California law might be applicable […]”. Sentença 
proferida no caso CCI n.º 10.452 de 2001. ICC International Court of Arbitration Bulletin, Paris: ICC 
Publication, v. 16, n. 1, p. 106, 2005.

510 No original: “I have determined that California law was applicable to the merits and offered Respondent 
the possibility to develop its argument on prescription even if its first claim was late. I was not convinced 
by Respondent’s arguments and I see no reason to modify my previous determination of this issue [...] 
The Arbitral Tribunal’s decision is the case is not prescribed and Claimant is not barred from action […]”. 
Sentença proferida no caso CCI n.º 10.452 de 2001. ICC International Court of Arbitration Bulletin, Pa-
ris: ICC Publication, v. 16, n. 1, p. 107, 2005.
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tinghouse case. O litígio se referia a uma série de contratos firmados entre o Ministério da 

Defesa e Forças Armadas da República do Irã e a empresa americana Westinghouse Electric 

Corp, para a instalação e manutenção de sistema de radar. A sede da arbitragem foi fixada em 

Genebra. Na falta de escolha da lei aplicável ao mérito do litígio, coube ao tribunal arbitral 

determinar, por meio da voie directe, o direito aplicável. Levando em conta o interesse das 

partes, a vontade de não dificultar a negociação do contrato e entendendo cabível a teoria 

da “escolha negativa”,511 no sentido de configurar uma cláusula implícita do contrato sem 

que uma das partes recorresse ao seu direito nacional, determinou o tribunal arbitral que ao 

fundo da controvérsia fossem aplicados os princípios gerais de direito e regras aplicáveis às 

obrigações contratuais internacionais, todos insculpidos nos Princípios Unidroit.512 E, surgi-

da a alegação de ocorrência de prescrição extintiva, o tribunal arbitral não hesitou, e, consi-

derando a prescrição como matéria de fundo e não de processo, determinou que tal questão 

fosse submetida à lei aplicável ao mérito, quais sejam, os precitados princípios gerais de 

direito, largamente aceitos no comércio internacional, compreendidas as regras formuladas 

pelo Unidroit.513

511 A teoria de escolha negativa (choix négatif) fez com que os árbitros decidissem pela aplicação de um 
direito neutro, de forma que disposições comuns a ambos os contratantes fossem aplicadas. E a melhor 
solução para não causar qualquer injustiça às partes foi a determinação de aplicar as regras do Unidroit, 
largamente utilizadas e aceitas pelos operadores do comércio internacional. No comentário dessa decisão, 
Emmanuel Jolivet consigna o seguinte: “[...] Concernant la loi applicable au fond, le Tribunal estime 
que l’absence de stipulations quant aux choix du droit dans le contrat n’implique pas nécessairement que 
les parties n’aient pu s’éntendre sur le choix implicite d’un droit ou aient exprimé une volonté implicite 
d’écarter un droit national [...] La majorité du Tribunal considère que l’absence de choix du droit applicable 
tient à la volonté des parties de ne pas compliquer la négotiation du contrat et, en application du ‘choix 
négatif’, doit être interprétée comme constituant une clause implicite du contrat selon laquelle ce dernier 
ne doit pas être soumis à la loi nationale d’une des parties [...] La majorité des arbitres examine ensuite 
les différentes possibilites de choix des règles de droit applicable selon la théorie du ‘tronc commun’ 
selon laquelle doivent être appliquées les dispositions communes aux droits des deux contractantes, 
l’application de la lex mercatoria en prenant en compte les principes Unidroit et les usages commerciaux 
[...]”. JOLIVET, Emmanuel. Comentário sobre a sentença parcial proferida no caso CCI n.º 7.375 de 
1996. Les cahiers de l’arbitrage. Paris: Gazette du palais, p. 255-256, jul. 2002.

512 Eis o dispositivo da Sentença Parcial n.º 7.375 de 1996: “The Tribunal will apply those general principles 
and rules of law applicable to international contractual obrigations which qualify as rules of law and 
which have earned a wide acceptance and international consensus in the international business community, 
including notions which are said to form part of a Lex mercatoria, also taking into account any relevant 
trade usages as well as the Unidroit Principles, as far as they can be considered to reflect generally accepted 
principles and rules”. Sentença Parcial proferida no caso CCI n.º 7.375 de 1996. ICC International Court 
of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publications, v. 11, p. 37, 2001.

513 Assim, informa o comentário dessa decisão, subscrito pelo Conselheiro Geral da Corte de Arbitragem da 
CCI, Emmanuel Jolivet: “Le Tribunal arbitral examine la question relative à la prescription des demandes 
liées au seul contrat contenant la clause d’arbitrage. Selon le Tribunal, la question de la prescription relève 
du fond (et non du droit de la procédure). Le Tribunal demande aux parties de soumettre leurs arguments 
quant à la prescription non d’après leur droit mais d’après les principes généraux du droit afin que cette 
question soit tranchée par la sentence finale”. Comentário sobre a sentença parcial proferida no caso CCI 
n.º 7.375 de 1996. Les cahiers de l’arbitrage. Paris: Gazette du palais, p. 255-256, jul. 2002.
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2.3.3. Comentários e conclusões

 A partir das decisões mencionadas nos itens 2.3.1 e 2.3.2, ficam evidentes duas 

premissas: a primeira é a de que a prescrição extintiva é matéria de direito substantivo, atre-

lada ao mérito da controvérsia. A segunda poderia ser dividida em duas partes: uma primeira 

subparte é a tendência de aplicar à prescrição extintiva a lei que mais se conecta, que possui 

laços mais estreitos com o litígio, e a segunda subparte é a notória tomada de decisão absolu-

tamente desvinculada da sede da arbitragem ou da lei das jurisdições de qualquer das partes, 

propugnando-se por encontrar uma solução de-nationalized.

No que tange à qualificação da prescrição extintiva pelos tribunais arbitrais in-

ternacionais formados sob a égide da CCI, tal questão, já extensamente abordada nesta tese, 

é clara: trata-se de matéria substantiva. Mas não é só. É interessante notar que, conquanto a 

lei aplicável ao mérito trate originalmente a prescrição extintiva como matéria processual, 

os árbitros julgam a questão com base na lei processual, não dando chance a qualquer tipo 

de conflito de qualificações (matéria substantiva vs. matéria processual). Foi o que ocorreu, 

por exemplo, no caso CCI n.º 10.452 de 2001, em que o tribunal arbitral, determinando que 

as leis do Estado da Califórnia eram as que possuíam laços mais estreitos com a causa, ana-

lisou a prescrição extintiva com base nessas mesmas leis, tratadas na seara doméstica como 

matéria de ordem pública do foro.

No tocante ao dito “conflito de qualificações”, é preciso deixar claro que em 

matéria internacional o reenvio da matéria processual à lei do foro é inoperante, pois, como 

já verificado, a prescrição extintiva é, em sede de direito internacional ou de arbitragem 

internacional, atrelada ao estatuto da obrigação, em outras palavras, regida pela lex causae. 

Nesse sentido, oportuno mencionar a jurisprudência francesa que, em julgado da Corte de 

Apelações de Paris datado de 03.03.1994, excluiu a ideia de conflito de qualificações ao de-

cidir, no âmbito internacional, acerca da prescrição extintiva quando a lex causae a trata, na 

origem, como questão processual.514 O princípio ditado por esta decisão é o de que 

514 Quando, por exemplo, a lei aplicável ao mérito de uma controvérsia e, portanto, à prescrição extintiva 
é uma lei de um país que adota o sistema da common law, em que a prescrição exitntiva é tratada como 
matéria processual, de ordem pública do foro.
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[...] o reenvio de qualificações é excluído em matéria contratual, em que 
a regra de conflito se baseia na autonomia da vontade e, ainda mais seria 
contraditório com a dita autonomia na medida em que desmembraria 
elementos de uma situação que ela [autonomia] não pretenderia 
desassociar.515

Em seguida, verifica-se a intenção dos julgadores de submeter a prescrição ex-

tintiva à lei mais adequada ao litígio, determinada pelos árbitros por meio da voie directe. 

Nessa linha de entendimento, fica demonstrada a força que a Convenção de Roma de 1980 

possui nas arbitragens internacionais,516 como visto nos casos CCI n.º 9.102, de 1998, e n.º 

11.277, de 2003. No primeiro caso, envolvendo responsabilidade contratual, o tribunal arbi-

tral invocou a Convenção de Roma para detectar a lei aplicável ao mérito – a mais conectada 

com a causa –, e por isso restou estabelecida a lei em que os negócios se entabularam. A 

esta última lei se aplicou a prescrição extintiva. Já no segundo o tribunal arbitral invocou 

a Convenção de Roma determinando que se aplicassem as disposições da “CMR” (a mais 

conectada com o litígio, referente ao transporte internacional de bens) para o caso, inclusive 

para a prescrição.

A determinação da lei aplicável à prescrição mediante a voie directe busca apoio 

não apenas na Convenção de Roma de 1980. Interessante notar que nos casos envolvendo 

responsabilidade extracontratual, em que diversas leis são suscitadas pelas partes, seja para 

reger o mérito da controvérsia, seja para vincular os prazos prescricionais, os árbitros, além 

procurarem verificar o lugar em que o ilícito ocorreu, de forma a determinar a lei aplicável ao 

515 A referida decisão é assim ementada, em sua versão orginal: “Renvoi. Renvoi de qualifications. 
Prescription. Action en responsabilité contractuelle. Loi du contrat. Loi anglaise. Conflit de qualifications. 
Qualification procédurale (non). Rejet du renvoi. En droit international privé français, la prescription 
extinctive d’une obligation contractuelle est soumise à la loi qui régit celle-ci, soit en l’espèce la loi 
anglaise dont il n’est pas établi qu’elle retienne une qualification procédurale de la question litigieuse de 
nature à fonder le renvoi à la loi du for. Le renvoi de qualifications est exclu en matière contractuelle ou 
la règle de conflit repose sur l’autonomie de la volonté et oú il viendrait contredire le sens de celle-ci en 
morceleant les élements d’une situation qu’elle ne veut pas dissocier”. Corte de Apelações de Paris (1.ª 
Ch., sect. C), 03.03.1994. Revue critique de droit international privé, Paris, n. 83, (3), p. 532-545, jul.-set. 
1994, nota de Bertrand Ancel.

516 Comentando a lei italiana de arbitragem editada em 1994, Piero Bernardini indica a influência da 
Convenção de Roma para a determinação do direito aplicável ao fundo da controvérsia: “[...] Si les parties 
n’ont pas manifesté leur volonté à cet égard, les arbitres appliqueront la loi avec laquelle le raportt de 
droit litigieux est le plus étroitement lié [...] Dans ce cas, l’arbitre, sans recourir à une règle de conflit, 
appliquera le critère de la loi étatique ayant le lien le plus étroit avec le contrat; ce critère est clairement 
inspiré par la Convention de Rome de 1980” (L’arbitrage en Italie après la récente réforme. Revue de 
l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 3, p. 490-492, 1994).
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fundo e à prescrição (lex loci delicti),517 promovem soberanamente uma diferenciação entre 

os danos advindos do contrato e os danos que se referem a uma questão extracontratual para 

efeitos de cálculo do prazo prescricional. Portanto, em uma mesma demanda, uma pretensão 

pode estar prescrita e a outra não, a depender das disposições da lex contractus ou da lex loci 

delictis.518

Finalmente, as sentenças CCI examinadas demonstram que o método da voie 

directe pode atingir não apenas uma lei predeterminada, mas princípios gerais do direito, 

sobretudo aqueles princípios que mais atendem os objetivos dos operadores do comércio 

internacional. Com efeito, a solução neutra adotada pelo tribunal arbitral no caso CCI n.º 

7.375 de 1996 promoveu a “desnacionalização” do contrato litigioso, o que fez respeitar o 

princípio da igualdade das partes519 e contribuiu para o entendimento moderno da aplicação 

517 Como ocorreu, por exemplo, no caso CCI n.º 7.144 de 1992, em que, enquanto a requerida sustentava que 
a demanda estava prescrita de acordo com as leis de sua jurisdição (Estado de Connecticut), o tribunal 
arbitral entendeu que o ilícito havia ocorrido na Itália e, por isso, sendo a lei mais próxima do litígio, 
se aplicava ao fundo da controvérsia e, pois, à prescrição extintiva. Comentando este caso, resume 
Florian Gonzalez a posição adotada pelo tribunal arbitral: “Le tribunal arbitral a considéré, en se fondant 
sur la lex loci delicti, que la loi italienne régissait le délit et sa prescription et qu’en conséquence la 
demande n’était pas prescrite (prescription délictuelle de six ans)” (La responsabilité délictuelle dans les 
sentences arbitrales de la Chambre de commerce internationale. Bulletin de la cour internationale de la 
CCI, Paris: ICC Publications, v. 13, n. 2, p. 53, 2.º sem. 2002). Em sentido inverso (mas considerando a 
prescrição como aplicável ao mérito do litígio), ocorreu no caso CCI n.º 7.972, em que o tribunal arbitral 
entendeu que a prescrição de demandas fundadas em responsabilidade extracontratual deveriam se alinhar 
com a prescrição prevista na demanda referente ao contrato principal pelo motivo segundo o qual as 
demandas sobre questões extracontratuais eram fundadas sobre elementos contidos no próprio contrato 
principal. O prazo prescricional seria, pois, o mesmo para ambos os tipos de demanda. Dessa forma, 
explica Florian Gonzalez: “[...] l’affaire CCI n.º 7972 est intéressante car le tribunal a mis fin à toute 
discussion en considérant que la prescription des demandes délictuelles devait s’aligner sur la prescription 
prévue au contrat, au motif que lesdites demandes reposaient sur des obligations créees par le contrat” 
(La responsabilité délictuelle dans les sentences arbitrales de la Chambre de commerce internationale. 
Bulletin de la cour internationale de la CCI, Paris: ICC Publications, v. 13, n. 2, p. 53, 2.º sem. 2002).

518 Em casos bem extremos, verificou-se a existência de demandas fundadas em responsabilidade 
extracontratual, mas com causa de pedir baseada no contrato, o que fora feito como estatégia para ganhar 
tempo em razão dos prazos prescricionais diversos (um fundado em responsabilidade contratual e o outro, 
em responsabilidade extracontratual). Florian Gonzalez relata este tipo de situação com base na sentença 
proferida no caso CCI n.º 9.380: “L’interêt stratégique de la qualification délictuelle est particuliérement 
patent lorsqu’il consiste à eviter une prescription contractuelle extinctive alors que la prescription 
délictuelle n’a pas encore joué. En effet, en matière contractuelle le délai commence généralement à 
courir à partir de la rupture du contrat alors qu’en matière délictuelle le point de départ est la réalisation 
du dommage. Dans l’affaire CCI n.º 9380, les arbitres ont clairement identifié l’intention stratégique liée 
à la qualification délictuelle: ‘Nous soupçonnons que la demande délictuelle ait été envisagée comme 
un moyen de passer outre la prescription de la demande contractuelle. Cependant nous concluons que, 
quel que soit le fondement invoqué, la demande délictuelle est également prescrite’” (La responsabilité 
délictuelle dans les sentences arbitrales de la Chambre de commerce internationale. Bulletin de la cour 
internationale de la CCI, Paris: ICC Publications, v. 13, n. 2, p. 52, 2.º sem. 2002).

519 “By denationalizing the contract, both parties will be treated with equality, the Tribunal concluded”. 
Comentário à Sentença Parcial proferida no caso CCI n.º 7.375 de 1996 (Ministry of Defense and Support 
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do “direito transnacional”, que certamente possui o condão de melhor atender os desejos e 

anseios dos operadores do comércio internacional, inclusive no que concerne ao vínculo da 

prescrição extintiva a esse dito “direito transnacional”.520 

E não é só. A ausência de uma lei neutra que promova paridade entre as partes 

em relação às questões atinentes à prescrição extintiva é benéfica não apenas aos litigantes, 

mas ao próprio sistema arbitral. Um eventual conflito de leis em relação à prescrição extin-

tiva poderia gerar um contencioso paralelo em que a briga residiria na procura de regras e 

soluções diferentes acerca da prescrição. No caso CCI n.º 7.375 de 1996, tal imbróglio certa-

mente aconteceria se o tribunal recorresse à regra conflitual da sede da arbitragem, na Suíça. 

Não tendo agido dessa forma, é de aplaudir a decisão dos árbitros no sentido de privilegiar a 

neutralidade, aplicando a prescrição a uma regra desenvolvida e com grande aceitabilidade 

no meio internacional.521

Outro ponto de relevante coerência foi o fato de a decisão do tribunal se referir 

aos Princípios Unidroit como exemplo das regras largamente aceitas no comércio internacio-

for Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v. Westinghouse Eletric Corp.) de 1996. Mealey’s 
International Arbitration Report, v. 11, dez. 1996. 

520 Esse é o entendimento de Cristoph Brunner, para quem “The legal issues which had to be solved on that 
basis included questions of limitation and contractual performance. It has been observed that this case 
provides ‘a useful illustration of the advantages and pratical application of transnational law’, and that 
‘it provides a way of meeting the needs of the parties whilst respecting state sovereignty and applying 
laws which could be uncontroversial and acceptable to all concerned” (Force Majeure and Hardship 
Under General Contract Principles. Exemption for non-performance in international arbitration. The 
Netherlands: Kluwer Law International, 2009. p. 55). No mesmo sentido vide comentário de Jonathan D. 
Schiller: “[...] the tribunal adopted the ‘subjective approcah’ and reached the view that general principles of 
law (including Unidroit principles), a denationalized solution, would be applied to the time limitation. As 
a result, the tribunal chose not to apply the national law of either party or the law of the place of arbitration 
to the statute of limitations issue” (Applying the Law Governing the Arbitration Procedure: Sensibility 
and Without Excessive Formality. International Council for Commercial Arbitration (ICCA) Congress 
Series nr. 9: Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 years of Application of 
the New York Convention. The Hague: Kluwer Law International, 1999. p. 395).

521 Nesse sentido, digno de nota o entendimento de Horacio Grigera Naón: “La sentence rendue dans l’affaire 
CCI nr. 7375 constitue un exemple de choix négatif qui souligne les préoccupations du tribunal arbitral 
en ce qui concerne la neutralité. Dans cette décision, les arbitres ont montré, à la majorité, que les règles 
de conflit de lois des parties concernées aboutissaient à des solutions au fond différentes et contradictoires 
concernant la principale question en cause, à savoir la prescription. Le fait de retenir de principe des règles 
de conflit de lois d’un système national plutôt que d’un autre influencerait l’issue au fond et conduirait 
à la victoire d’une partie et à la défaite de l’autre sur la base d’un choix abstrait. La solution aurait été 
tout aussi inique si le tribunal avait choisi arbitrairement d’avoir recours au droit international privé du 
for, qui était en Suisse. En raison de son souci de neutralité, le tribunal arbitral a décidé que les principes 
généraux du droit s’appliqueraient, y compris les Principes d’Unidroit dans la mesure où ils expriment ou 
constituent des principes juridiques généraux” (Les Principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce 
international. Bulletin de la cour internationale de da CCI, Paris: ICC Publications, Supplément spécial, 
p. 163, 2002).
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nal.522 Não se têm notícias da efetiva regra sobre prescrição que fora utilizada pelos árbitros 

nesse caso, mas não é demais lembrar que a prescrição se tornou um elemento relevante no 

comércio internacional, tendo em vista a edição de 2004 dos Princípios Unidroit, que con-

tou com dispositivos específicos acerca da prescrição extintiva (Capítulo 10 dos referidos 

princípios).

Este último caso revela que a prescrição extintiva em matéria de arbitragem in-

ternacional, definitivamente, não é uma questão que atinja nível de interesse público ou de 

questão de absoluta imperatividade capaz de induzir a aplicação de outra lei, como a da sede 

da arbitragem ou de uma das partes litigantes. Prescrição extintiva em arbitragem internacio-

nal é questão de fundo, atrelada à lei que rege a obrigação, nos casos contratuais, à lex loci 

delictis, nos casos extracontratuais, ou à lei que um tribunal arbitral (ao menos, constituído 

sob a égide de câmaras como a CCI, por exemplo) reputar adequada à espécie. 

3. O problema relativo às arbitragens decididas por equidade:523 existe uma lei 

aplicável à prescrição extintiva?

Como já verificado nesta tese, as partes em uma arbitragem interna ou interna-

cional dispõem de uma ampla autonomia para escolher o direito aplicável ao fundo da con-

trovérsia. O regime jurídico escolhido é variado,524 podendo-se aplicar ao caso diversas leis, 

522 A utilização dos princípios Unidroit a título de “princípios gerais do direito” vem obtendo considerável 
crescimento na jurisprudência arbitral internacional, como informa Klaus Peter Berger, tomando como 
base a Sentença Parcial proferida no Caso CCI n.º 7.375 de 1996: “That award is an example of an 
increasing number of cases in which arbitral tribunals apply the Unidroit Principles as rules governing 
the substance of the dispute even in the absence of any choice of law in the contract or in cases where 
the choice of law clause was manifestly invalid because the parties had made a reference to non-existing 
legal sources of law governing their contract” (The Creeping Codification of the New Lex Mercatoria. 
The Netherlands: Kluwer Law International, 2010. p. 219). No mesmo sentido, v. GOPALAN, Sandeeb. 
Transnational Commercial Law. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 97.

523 Como se verificará por meio das distintas ilustrações da casuística relacionada ao problema da equidade 
vs. prescrição, os tribunais arbitrais (geralmente constituídos sob a égide da CCI) adotam diversos termos 
para caracterizar a equidade, por exemplo, “amiable composition” e “ex aequo et bono”. De acordo com 
Martim Della Valle, ainda que as diferenças de nomenclaturas relativas à equidade possam conduzir a 
interpretações diversas, é pacífico o entendimento da doutrina internacional de que o maior (senão único) 
objetivo a ser alcançado é a obtenção de uma decisão sem a aplicação do direito estrito (Da decisão por 
equidade na arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 74 e ss. No prelo).

524 À exceção da arbitragem interna, necessariamente regida pelo direito interno, mas com a possibilidade de 
utilização dos princípios gerais de direito, notadamente a lex mercatoria.
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assim como regras aceitas no universo internacional (por exemplo, os Princípios Unidroit). 

No entanto, é preciso consignar que as partes podem autorizar os árbitros a julgar por equi-

dade, fazendo valer para a razão de decidir o sentimento de justiça.525

Autorizando as partes o julgamento por equidade, os árbitros podem eleger as 

situações em que a norma não merece mais aplicação ou simplesmente descartar direitos 

dos quais as partes livremente disponham.526 Segundo o entendimento de Carlos Alberto 

Carmona, tais situações não seriam aplicadas pelo fato de a norma não merecer mais aplica-

ção, ou porque a situação fora desprovida de previsão pelo legislador, ou por ser uma norma 

ultrapassada ou porque a norma causou verdadeiro desequilíbrio em uma relação jurídica, 

resultando em injustiça para uma das partes.527 

A percepção de justiça desvinculada ou não de regras jurídicas é o que represen-

ta, assim, a decisão por equidade.528

No entanto, é mais do que certo que o julgamento por equidade não pode ocorrer 

de forma totalmente livre, pois não é crível que as partes pretendam obter uma sentença fun-

525 Nesse sentido, v. Fouchard, Gaillard e Goldman: “De la même manière qu’elles peuvent choisir de 
soumettre le règlement de leurs litiges à une loi étatique ou à la lex mercatoria, les parties peuvent conférer 
aux arbitres des pouvoirs d’amiables compositeurs” (Traité de l’arbitrage commercial international. 
Paris: Litec, 1996. p. 847).

526 É o que afirma Eric Loquin: “La clause d’amiable composition est une clause renonciation par laquelle les 
parties abandonnent à l’arbitre la disposition des droits subjectifs dont elles peuvent elles-mêmes disposer 
[...]. Il en résulte que l’amiable compositeur, si l’équité l’exige, peut écarter les droits dont les parties ont, 
une fois le litige né, la libre disposition” (Nota sobre a decisão proferida pela Corte de Cassação Francesa 
(Cass. Civ. 2.ª), julgado em 15.02.2001. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 1, 
p. 142, 2001).

527 Nesse sentido, v. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 65-66. O jurista português Miguel Galvão Telles vai mais além, ao 
entender que no julgamento por equidade se poderia até mesmo desconsiderar prazos em razão das cir-
custâncias de determinado caso. Assim entende o referido autor: “Um julgamento ex aequo et bono pode 
considerar circunstâncias do caso não tipificáveis; pode aplicar regimes sem que se verifiquem os índices 
abstractamente previstos ou excluí-los ainda que os índices se verifiquem; pode prescindir de formalida-
des ou desconsiderar prazos: tudo em razão de circunstâncias específicas do caso concreto, não ponderá-
veis em termos susceptíveis de formulação prévia por modo geral e abstracto. Mas o julgamento ex aqueo 
et bono pode mais do que isso: pode, independentemente de qualquer especificidade do caso concreto, 
afastar os próprios critérios normativos, gerais e abstractos, subjacentes à lei de referência ou a qualquer 
lei” (Arbitragem comercial internacional ex aequo et bono e determinação de lei de mérito. Revista de 
Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 19, p. 95, 2008).

528 Nesse sentido, vide a afirmação de Selma Ferreira Lemes: “Representará a sentença que se respalda na 
consciência e percepção de justiça do árbitro, que não precisa estar vinculado às regras de direito positivo 
e métodos preestabelecidos de interpretação. Representará, assim, a decisão por equidade” (A arbitragem 
e a decisão por equidade no direito brasileiro e comparado. Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. 
Guido Fernando da Silva Soares (in memoriam). São Paulo: Atlas, 2007. p. 197).
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dada no sentimento de justiça sem que se possa executá-la. Para isso, impõe-se uma barreira 

ao julgamento por equidade, que é a ordem pública.

Partindo do pressuposto, portanto, de que a ordem pública é fator de limite às 

decisões por equidade, surgiria a dúvida se um tribunal arbitral autorizado a julgar por equi-

dade, deparando-se com uma alegação de ocorrência de prescrição extintiva, deveria aplicar 

imperativamente as disposições acerca da prescrição ou simplesmente ignorá-las.

Em outras palavras, considerando-se que a prescrição extintiva constitui institu-

to universal fundado no interesse público e no princípio da estabilidade das relações jurídi-

cas, questiona-se se ela causaria uma espécie de barreira aos julgamentos por equidade. Qual 

seria o regime jurídico aplicável à prescrição extintiva nesse caso?

A verificação será realizada tanto à luz da arbitragem interna, nos termos do di-

reito brasileiro (3.1), quanto na arbitragem internacional, analisando os mais recentes casos 

de incidência da prescrição extintiva em julgamentos por equidade (3.2). Ao final, serão 

tecidos comentários e conclusões (3.3).

3.1. Análise da questão à luz da arbitragem interna

Uma das premissas que esta tese adota é a de que à arbitragem interna se impõe 

o direito interno. Em uma arbitragem em curso no Brasil, as partes poderão escolher as 

regras aplicáveis ao litígio. Por exemplo, em um procedimento arbitral envolvendo direito 

bancário, elas poderão convencionar que será levado em consideração pelos árbitros os usos 

e costumes do mercado financeiro ou do mercado interbancário. No entanto, a lei brasileira 

sempre prevalecerá no fundo da controvérsia, notadamente as questões que importem em 

interesse público, cuja finalidade é o restabelecimento da paz social.

Na arbitragem por equidade em sede de direito interno, no caso o brasileiro, os 

árbitros, sim, estarão livres para julgar conforme o sentimento de justiça que lhes impõe, 

sem aplicação do direito estrito, derrogando-o, se necessário, sem que essa derrogação seja 
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absoluta.529 Acontece que derrogar o direito positivo tem seus limites. O sentimento de jus-

tiça tem seus limites e essa limitação é imposta por questões de ordem pública. Em outras 

palavras: a ordem pública do direito interno não pode ser derrogada.530 Ela se impõe, e assim 

ocorre no caso da prescrição extintiva. Ela certamente cria barreira aos julgamentos por 

equidade.

Dentro da lógica proposta nesta tese, ainda que persistam opiniões escassas e 

isoladas531 de que a prescrição não constituiria matéria de ordem pública no direito interno, 

quer pelo caráter de exceção de direito material da prescrição, quer pela possibilidade de 

renúncia após a consumação do prazo prescricional, reafirma-se: a prescrição extintiva, no 

direito interno brasileiro, constitui matéria de ordem pública inderrogável pela vontade das 

partes.532 Portanto, duas primeiras essenciais razões justificam esse caráter de ordem pública:

• As partes não podem diminuir ou aumentar prazos prescricionais;

• As partes não podem renunciar à prescrição antes que esta se consuma.

E, subsequentemente, duas outras razões também justificam a finalidade pública 

inerentes à prescrição extintiva:

529 Pertinentes as palavras de Carlos Alberto Carmona nesse sentido: “Pelo que se viu, pode o árbitro, auto-
rizado a julgar por equidade, decidir em sentido contrário àquele indicado pela lei posta, o que não deve 
dizer que deva ele necessariamente julgar afastando o direito positivo. Em outros termos, se a aplicação 
da norma levar a uma solução justa do conflito, o árbitro a aplicará, sem que isto possa ensejar em qual-
quer vício no julgamento. Ao conceder poderes para julgar por equidade, não podem as partes esperar 
que obrigatoriamente o árbitro afaste o direito positivo, o que configura mera faculdade, como se percebe 
claramente: neste caso, porém, será sempre interessante que o árbitro explique que, apesar da autorização 
para julgar por equidade, está aplicando o direito por considerar adequada a solução dada pela lei ao caso 
concreto” (Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 
66-67).

530 Nesse sentido, afirma Martim Della Valle: “Do exame da matéria, percebe-se que há dois elementos es-
senciais da arbitragem por equidade. O primeiro deles é a derrogação do direito positivo, quando ela é 
analisada sob o prisma da aplicação deste. Com efeito, excetuada a ordem pública, os árbitros investidos 
da missão de julgar por equidade possuem a faculdade de fazê-lo sem recurso ao direito positivo. Portanto, 
trata-se aqui da derrogação do direito positivo, sob reserva de ordem pública” (Da decisão por equidade 
na arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, p. 70. No prelo).

531 Cf. as opiniões de Ricardo de Carvalho Aprigliano e outros, já citados neste estudo.
532 Nesse sentido, v. CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 19-20.
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• A prescrição extintiva decorre de lei e existe para a promoção da paz social, 

e não no interesse exclusivo dos indivíduos;

• A prescrição extintiva, quando invocada na esfera arbitral, pode ser decreta-

da em qualquer oportunidade.

No entanto, uma importante questão deve ser observada. Há que respeitar a von-

tade das partes quando estas autorizam o árbitro a decidir a causa por equidade. Deve-se ter 

em mente que o que se propõe com a arbitragem é a resolução de um conflito por meio da 

entrega da prestação jurisdicional, a lavratura de uma sentença sem vícios, passível de cum-

primento pelas partes. Em consideração à vontade das partes, devem os árbitros, portanto, 

julgar conforme o sentimento de justiça, derrogando o direito positivo, se necessário, sob 

pena até mesmo de se anular uma sentença proferida por árbitros que não cumpriram inte-

gralmente a sua missão (art. 32, inciso IV, da Lei n.º 9.307/1996).

Portanto, quando há julgamento por equidade, o caráter de ordem pública do 

qual é revestido a prescrição extintiva deve ser considerado não em todas as suas vertentes, 

mas até o momento em que a prescrição for absolutamente indisponível às partes. Os dois 

primeiros fatores acima elencados teriam mais peso na decisão dos árbitros, para fins de 

caracterização de matéria de ordem pública. Os fatores seguintes, que perfazem o objetivo 

mediato da prescrição extintiva, poderiam levados em conta pelos árbitros sem que houvesse 

uma aplicação estrita da lei, caso estivesse em jogo uma prescrição adquirida. O sentimento 

de justiça se sobressairia em relação à prescrição extintiva, nesse caso.

A questão relativa ao prazo da prescrição é imperativa e inegociável,533 mas, uma 

vez que o ocorre o decurso do prazo e, em ato subsequente, as partes ingressam na esfera ar-

bitral, o tribunal arbitral autorizado a julgar por equidade pode presumir que houve renúncia 

à prescrição, pois esta se consumou, restando uma obrigação natural a ser decidida. O senti-

mento de justiça se opera plenamente, a partir da configuração da disponibilidade de direitos.

533 Como afirma Martim Della Valle: “Em boa parte dos ordenamentos jurídicos, existem restrições à renún-
cia de determinados direitos antecipadamente. Tal é o caso brasileiro da renúncia à prescrição. Assim, 
somente se pode renunciar a determinados direitos uma vez que eles se integraram ao patrimônio da parte, 
sendo vetada a renúncia prévia” (Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacional. 2009. 
Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 122. No prelo).
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O entendimento acima é corroborado pela doutrina mais autorizada em relação à 

matéria ora discutida. Eric Loquin, ao comentar uma decisão da Corte de Cassação francesa, 

que simplesmente ignorou as disposições sobre prescrição em um julgamento por equidade, 

deixou claro que, ainda que a cláusula compromissória autorizasse o julgamento por equida-

de, não poderiam os árbitros descartar a prescrição invocada com prazo ainda em curso. Por 

outro lado, caso a prescrição já tivesse se consumado, a matéria seria considerada disponível, 

e dessa forma poderiam os árbitros descartá-la se reputassem adequado.534

Na espécie acima, uma arbitragem interna, tratava-se de um litígio envolvendo 

contrato de cessão de ações firmado por duas pessoas físicas e uma empresa francesa. Nesse 

contrato havia uma cláusula compromissória prevendo a resolução de controvérsias por via 

da arbitragem, com autorização para que os árbitros julgassem por equidade. Na existência 

de uma controvérsia, as pessoas físicas – cedentes – ingressaram com um procedimento 

arbitral requerendo a anulação da dita cessão. Acontece que o tribunal arbitral constituído 

julgou extinta a demanda arbitral em razão da ocorrência de prescrição e ainda por ter en-

tendido que a matéria litigiosa desafiava a coisa julgada. A matéria foi submetida à Corte de 

Apelações de Aix-en-Provence, que manteve a sentença arbitral. Remetida a controvérsia 

à mais alta instância do Judiciário francês, a Corte de Cassação francesa anulou a decisão 

da Corte de Apelações entendendo que os árbitros, ao decretarem a prescrição da demanda 

arbitral, não julgaram conforme a missão que lhes foi conferida pelas partes, que deveria ser 

por equidade.535

534 A decisão proferida pela Corte de Cassação francesa restou criticada pela doutrina francesa principalmente 
em razão da incerteza de ter havido ou não o decurso do prazo prescricional. Assim entendeu Eric Loquin: 
“L’arrêt rendu par la Cour de cassation reconnaît implicitement à l’amiable compositeur le pouvoir 
d’écarter, au nom de l’équité, les conséquences de la prescription et de l’autorité de la chose jugée. 
La clause d’amiable composition est une clause de renonciation par laquelle les parties abandonnent à 
l’arbitre la disposition des droits subjectifs dont elles peuvent elles-mêmes disposer (E. Loquin, L’amiable 
composition en droit comparée international, Litec, 1980, n. 425 et s.). Il en résulte que l’amiable 
compositeur, si l’équité l’exige, peut écarter les droits dont les parties ont, une fois le litige né, la libre 
disposition. [...] La prescription extinctive est disponible pour les parties, mais, conformément à l’article 
2220 du Code civil, à condition que la renonciation ne soit pas antérieure à son acquisition. Il en résulte 
que la clause d’amiable composition stipulée dans une clause compromissoire, avant l’écoulement du 
délai de prescription, c’est-à-dire avant l’acquisition du droit de renoncer à celle-ci, ne peut permettre aux 
arbitres de l’écarter. En revanche, confirmée une fois le litige né dans l’acte de mission ou prévue dans le 
compromis d’arbitrage, la clause d’amiable composition permet à l’arbitre d’écarter la prescription. En 
l’espèce, l’arrêt ne précise pas à quel moment les parties avaient donné aux arbitres les pouvoirs d’amiable 
compositeur”. LOQUIN, Eric. Nota sobre a decisão proferida pela Corte de Cassação Francesa (Cass. Civ. 
2.ª), julgado em 15.02.2001. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 1, p. 142, 2001.

535 Corte de Cassação Francesa (Cass. Civ. 2.ª), julgado em 15.02.2001. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité 
français de l’arbitrage, n. 1, p. 135-156, 2001, nota de Eric Loquin.
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Por mais que se admire a liberalidade do direito arbitral francês, o julgado acima 

descrito contraria as regras sobre prescrição dispostas no próprio direito francês. Ora, o art. 

2.250 do Código Civil francês dispõe que “Somente a prescrição adquirida é suscetível de 

renúncia”.536 Trata-se de um dispositivo que importa em questão imperativa, assim como 

no direito brasileiro, de modo que deveriam os julgadores, no mínimo, verificar se naquele 

caso o prazo de prescrição já havia transcorrido, e, com a prescrição adquirida, a cláusula 

de autorização de julgamento por equidade simplesmente derrogaria a prescrição, eis que se 

estaria ali se configurando a sua renúncia. 

Poder-se-ia até ponderar que o sentimento de justiça propugnaria pela derroga-

ção das regras sobre prescrição, eis que, pela ótica de um credor, seria deveras injusto que 

sua pretensão fosse punida pela ocorrência de prescrição extintiva, tendo autorizado um 

árbitro a decidir por equidade. Por outra vertente, não seria nada justo para um devedor que 

autorizou o julgamento por equidade, e que organizou a sua vida sem levar em conta a dívi-

da que possuía, ser intimado a se defender de uma demanda tardia, ultrapassada, em que as 

provas que poderia contrapor já teriam perecido.537 E é muito em razão desta última questão 

que os prazos prescricionais existem, e no direito interno são legais e imperativos.

Justo ou injusto, cabe ao tribunal arbitral autorizado a julgar por equidade, de-

cidir em que sentido a prescrição se operará, mas tão somente quando ela for adquirida, tor-

nando-se direito disponível. Pode-se afirmar, nesse sentido, que nos julgamentos por equi-

dade a figura da prescrição extintiva atua, segundo os dizeres de Eric Loquin, como matéria 

de “ordem pública de proteção”, cuja finalidade é proteger o interesse das partes, proteger a 

aquisição de direitos.538

536 No original: “Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation” (redação do art. 2.250 do 
Código Civil francês, modificado pela recente Lei n.º 2008-561, de 17.06.2008).

537 Ver nesse sentido as explicações de Ana Filipa Morais Antunes (Prescrição e caducidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2008. p. 21). No mesmo sentido, vide a lição de Martim Della Valle, para quem “a pres-
crição é uma instituição que se situa nos confins da ordem pública (interna), tendendo a constituir normas 
imperativas, que não podem ser derrogadas pelas partes. Isso é demonstrado pela disposição, comum a 
certos direitos de origem romana, de que somente se pode renunciar à prescrição após sua ocorrência. Não 
por acaso, encontram-se interpretações distintas sobre a aplicação da equidade, tendendo-se a considerar 
a prescrição como matéria de ordem pública” (Da decisão por equidade na arbitragem comercial inter-
nacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 
333. No prelo).

538 Eric Loquin, analisando a questão da “ordem pública de proteção”, aduz que o que lei protege, na reali-
dade, é a aquisição dos direitos. Com a permissão de que os sujeitos adquiram direitos, há, como conse-
quência, a possibilidade de renunciá-los. O interesse público se faz presente no sentido de proteger os in-
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Feitas essas considerações, não pode haver dúvidas de que, não apenas no direito 

brasileiro, mas, sobretudo, naqueles países que tratam a prescrição extintiva como matéria 

inderrogável e inalterável pela vontade das partes, a equidade não pode superar a prescrição, 

enquanto esta perdure. Tais considerações valem, contudo, para as arbitragens internas.

No campo da arbitragem internacional o tratamento deve ser diferente, eis que 

a prescrição extintiva perde o seu caráter de ordem pública quando se está na esfera inter-

nacional. Ocorre que, na prática, tal premissa não tem se revelado presente, pois mesmo 

julgando por equidade os árbitros têm procurado enfrentar a questão da prescrição extintiva 

como matéria de ordem pública de acordo com a lei aplicável ao mérito da controvérsia. Ou-

trossim, o que tem se demonstrado na prática internacional é a premissa idêntica à do direito 

interno, o que se verificará no ponto seguinte.

3.2. Análise da questão à luz da arbitragem internacional

Na esfera da arbitragem internacional – como no próprio direito internacional 

privado –, a prescrição extintiva possui uma atuação um pouco diferente. Isto porque, se 

por um lado a prescrição extintiva é um instituto que se situa nos confins da ordem pública 

interna, na esfera internacional, como extensamente analisado nesta tese, a prescrição se 

mantém a distância do campo da ordem pública internacional, isto é, a prescrição é algo que, 

poder-se-ia dizer, “tolerável”, no campo do direito internacional.

O que se pode notar é que no âmbito da arbitragem internacional ainda reside o 

problema relativo à conciliação de eventual determinação da lei aplicável à prescrição com 

a cláusula de autorização do julgamento por equidade.539 Por conseguinte, ficaria a dúvida se 

divíduos e conceder-lhes prerrogativas para evitar abusos de autoridade, espoliações ou injustiças sociais 
(L’amiable composition en droit comparé et international. Paris: Libraries Techniques, 1980. p. 247).

539 Miguel Galvão Telles levantara essa dúvida da seguinte forma: “Problema sempre latente na arbitragem 
comercial internacional é o da relação entre a decisão ex aequo et bono e a escolha da lei. O primeiro as-
pecto do problema consiste em saber se, tendo as partes determinado julgamento e não havendo escolhido 
lei, o tribunal deve ou não proceder à sua determinação, previamente ao juízo de equidade” (Arbitragem 
comercial internacional ex aequo et bono e determinação de lei de mérito. Revista de Arbitragem e Media-
ção, São Paulo: RT, n. 19, p. 84, 2008). Em sentido contrário, Selma Ferreira Lemes entende não haver, 
em arbitragem internacional, incompatibilidade entre eleição de uma lei aplicável e os poderes de amiable 
compositeur outorgados ao árbitro” ( A arbitragem e a decisão por equidade no direito brasileiro e compa-



218

os árbitros deveriam ou não “passar por cima” da prescrição e julgar diretamente conforme 

o sentimento de justiça.

A Corte de Apelações de Paris teve de enfrentar essa questão em um caso de 

arbitragem internacional. Na origem, tratava-se de um contrato de assistência técnica e re-

presentação no âmbito marítimo concluído no ano de 1983 entre uma parte francesa e a outra 

da República do Congo. A requerida (parte francesa) sustentava que seu recurso de anulação 

contra a sentença arbitral proferida deveria ser provido, pois o tribunal arbitral, mesmo au-

torizado a julgar por equidade, deveria levar em consideração exceções de ordem pública, 

como era o caso da prescrição. No entanto, restou verificado que o litígio se iniciou após a 

consumação do prazo prescricional, fazendo com que a prescrição se tornasse um direito dis-

ponível para as partes.540 Assim, para descartar a ocorrência de prescrição extintiva, a mais 

alta instância do judiciário parisiense decidiu que “faz parte da missão do árbitro que julga 

como amiable compositeur, se ele julga contrário à equidade, descartar os efeitos de uma 

prescrição adquirida em direitos dos quais as partes podem renunciar”.541

Nos termos do julgado acima, ficou manifestado o entendimento segundo o qual 

a prescrição não adquirida não pode ser descartada. 

rado. Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares (in memoriam). São 
Paulo: Atlas, 2007. p. 191).

540 Vide os comentários de Jean-Georges Betto, nesse sentido: “Il s’agissait par conséquent, pour l’arbitre, 
puis pour la Cour saisie du recours en annulation, de vérifier si la prescription invoquée, était un droit 
dont les parties avaient la libre disposition. Or la prescription contractuelle décennale du droit français 
peut faire l’objet d’une renonciation, à condition que le délai soit écoulé (art. 2220 C. civ.). En l’espèce, 
le pouvoir d’amiable compositeur avait été conféré à l’arbitre par les parties dans l’acte de mission, soit 
après l’acquisition de la prescription. Le recours devait, dans ces conditions, être rejeté, l’arbitre s’étant 
conformé à sa mission” (Nota sobre a decisão proferida pela Corte de Apelações de Paris (1.ª Ch. Civ) em 
28.11.2002. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 4, p. 1361, 2003). Selma Ferrei-
ra Lemes também comenta este caso: “O árbitro, ao pesquisar a solução mais justa e equitativa, entendeu 
que a inatividade da sociedade congolense (credora) se devia à situação política verificada na República 
do Congo nos anos 80. Saliente-se que as partes submeteram a questão controvertida e firmaram a Ata de 
Missão após o período prescricional, operando-se, por consequência, a renúncia tácita” (A arbitragem e 
a decisão por equidade no direito brasileiro e comparado. Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. 
Guido Fernando da Silva Soares (in memoriam). São Paulo: Atlas, 2007. p. 222).

541 No comentário ofertado por Jean-Georges Betto, a premissa estabelecida pela Corte de Apelações de 
Paris é a de que “Rendu en matière d’arbitrage international, l’arrêt rapporté confirme qu’il entre dans la 
mission de l’amiable compositeur d’écarter, s’il les juge contraires à l’équité, les effets d’une prescription 
acquise en droit auxquels les parties peuvent renoncer” (Nota sobre a decisão proferida pela Corte de Ape-
lações de Paris (1.ª Ch. Civ) em 28.11.2002. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, 
n. 4, p. 1360-1361, 2003). 
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O conservadorismo demonstrado no julgado acima é também refletido pelas 

mais recentes sentenças proferidas em arbitragens internacionais sob a égide da CCI. Com 

efeito, verifica-se que os árbitros que julgam na qualidade de amiable compositeur são ex-

cessivamente conservadores ao decidir se a equidade é capaz ou não de derrogar normas 

sobre prescrição. O ponto fulcral da análise dos árbitros segue a linha de entendimento da 

decisão da Corte de Apelações de Paris acima referida, com a verificação de ocorrência ou 

não da consumação do prazo prescricional para fins de caracterização da disponibilidade da 

matéria. Confira-se abaixo uma seleção de sentenças CCI, todas publicadas, a respeito da 

questão em foco.

a) Caso CCI n.º 4.265/1984

Por mais que não seja tão recente, a sentença proferida no caso CCI n.º 4.265 de 

1984 já dava a entender que as arbitragens decididas por equidade encontravam um limite 

nas questões relativas à prescrição. Na espécie, uma sociedade egípcia (requerente) havia 

concluído um contrato de agência com uma empresa holandesa (requerida). Com a resilição 

do contrato pela parte holandesa, a sociedade egípcia ingressou com uma arbitragem na CCI 

requerendo o pagamento de comissões, mais perdas e danos. Ficara convencionado entre 

as partes que o árbitro único designado decidiria a causa como amiable compositeur, isto 

é, por equidade. Entre as alegações de defesa da requerida encontrava-se a ocorrência de 

prescrição extintiva, de um ano, com base da lei holandesa (aplicável ao contrato). A partir 

daí, o árbitro único, entendendo que, não obstante a sua condição de amiable compositeur, 

não poderia revogar disposições sobre prescrição extintiva previstas no art. 74 do Código 

de Comércio holandês, por constituir matéria de ordem pública, decretou a prescrição da 

demanda com base naquela lei.542

542 Na versão original, assim decidiu o árbitro único na Sentença proferida no caso CCI n.º 4.265 de 1984: 
“[...] Attendu, par ailleurs, que l’Article 74-q du Code de Commerce hollandais prévoit que toute demande 
d’indemnité doit être introduite dans un délai d’un an. Qu’il apparaît clairement que la demande d’indemnité 
présentée en 1983 par la demanderesse est hors délai. Que l’Arbitre statuant en amiable compositeur 
ne peut déroger aux dispositions de l’Article 74-q du Code de Commerce hollandais, les dispositions 
de cet article étant d’ordre public [...]. Qu’il convient, em conséquence, de débouter la demanderesse 
de sa demande d’indemnité”. Sentença proferida no caso CCI n.º 4.265 de 1984 In: JARVIN, Sigvard; 
DERAINS, Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (1974-1985). The Netherlands: Kluwer Law, 1994, 
p. 499-501, nota de Yves Derains.
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b) Caso CCI n.º 10.728/2001

Os casos mais recentes oriundos de arbitragens CCI não atingiram o rigor im-

posto pela sentença citada no item anterior pelo motivo de que, firmada a Ata de Missão ou 

Termo de Arbitragem, e decorrido o prazo prescricional, presumir-se-ia que as partes renun-

ciaram à prescrição e, com isso, poderiam os árbitros, julgando por equidade, derrogar as 

regras sobre prescrição. 

Foi o que ocorreu no caso CCI n.º 10.728/2001. A requerente da arbitragem, uma 

empresa sul-africana, firmou contrato com uma companhia europeia (requerida) cujo objeto 

era o fornecimento, por esta última, de assistência técnica e comercial. Em virtude da brusca 

resilição do contrato pela parte requerida, a requerente ingressou com uma arbitragem pe-

rante a CCI pleiteando reparação pelos prejuízos sofridos por conta da resilição do contrato. 

O contrato era regido pela lei francesa, a sede da arbitragem foi fixada em Paris e as partes 

autorizaram o árbitro único indicado a julgar a causa por equidade. Entre as alegações de 

defesa da parte requerida encontrava-se a de que a demanda estaria prescrita com fulcro no 

art. 189-bis do Código Comercial francês. Surgiu, a partir daí, a dúvida entre a aplicação do 

direito francês referente a uma questão de ordem pública e os poderes para apreciar a causa 

por meio da regra ex aequo et bono. Conforme consta da sentença, o árbitro único realizou, 

em primeiro lugar, minuciosa análise a respeito do ato interruptivo da prescrição e chegou à 

conclusão, com base no direito francês aplicável ao contrato, que a prescrição não teria sido 

interrompida e, assim, teria sido adquirida pelo prescribente.543

Adquirida a prescrição, o árbitro único entendeu que a matéria era, naquele mo-

mento, renunciável e, portanto, disponível.544 Portanto, sob o argumento de que a ata de 

543 No original, assim consta: “En définitive, l’Arbitre unique considère que [la demanderesse] n’a pas 
apporté la preuve d’un acte ayant eu pour effet d’interrompre la prescription et que par application des 
règles du droit français, la prescription décennale est acquise à [la défenderesse]”. Sentença proferida no 
caso CCI n.º 10.728 de 2001. ICC International Court of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publications, v. 
18, n. 1, p. 99, 2007.

544 Nesse sentido, vide os comentários de Laurence Kiffer sobre essa decisão: “Pour faire échec à cette 
prescription, l’arbitre a rappelé qu’il ne pouvait écarter que les règles auxquelles les parties étaient fondées 
à renoncer contractuellement. Il a ainsi constaté que la prescription acquise dont il agissait s’analysait 
comme un droit dont les parties avaient la libre disposition” (L’amiable composition et l’arbitrage CCI. 
Bulletin de la Cour international d’arbitrage de la CCI, Paris: ICC Publications, v. 18, n. 1, p. 65, 2007).
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missão prevendo a decisão por equidade foi firmada após o decurso do prazo prescricional, 

entendeu o árbitro único que as partes renunciaram à prescrição.545

Nessa linha de entendimento, o árbitro único, agindo com os poderes de amiable 

compositeur, rejeitou a alegação de prescrição, entendendo que seria a fórmula mais justa.546

c) Caso CCI n.º 11.409/2002

Seguindo a mesma linha de entendimento do caso anterior, a sentença proferida 

no caso CCI n.º 11.409/2002 determina que a escolha da equidade pelas partes implica a 

renúncia aos direitos que podem ser contratualmente renunciados, delegando o poder de 

julgamento, nesse sentido, aos árbitros.

Na espécie, empresas europeias discutiam na instância arbitral sediada em Paris 

o término de um contrato, após sete anos de sua ruptura. Nesse contrato estava prevista uma 

cláusula compromissória CCI autorizando os árbitros a julgar por equidade. Assim como no 

caso anterior, o direito francês era aplicável ao contrato, e, como ao árbitro foi concedido o 

poder de julgar por equidade após a consumação do prazo prescricional, a matéria seria de 

direito disponível, portanto renunciável, e, por conseguinte, a prescrição poderia ser descar-

tada.547

545 Confiram-se, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença: “[...] Quoi qu’il en soit, la volonté 
exprimée par les parties de manière non équivoque dans l’acte de mission est de líbérer l’Arbitre unique 
de l’obligation d’appliquer strictement les règles de droit. Elles ont accepté d’être jugées selon des règles 
qui peuvent être différentes de celle du droit applicable [...] Mais il est également admis que l’arbitre 
ne peut écarter que les règles auxquelles les parties étaient fondées à renoncer contractuellement. Si la 
prescription est une règle d’ordre public puisque l’article 2220 du Code Civil ne permet pas de renoncer 
d’avance à la prescription, le même texte permet de renoncer à la prescription acquise. Il s’agit bien 
d’une règle d’ordre public établie dans l’interêt des parties. Dès lors, la prescription acquise apparaît, sans 
conteste, comme un droit dont les parties ont la libre disposition et sur lequel elles peuvent compromettre 
conformément à l’article 2059 du Code Civil [...] En conséquence, les parties, en investissant l’arbitre 
des pouvoirs de statuer ex aequo et bono, lui ont délegué le pouvoir de renonciation à une prescription 
acquise qui est entrée dans leur patrimoine”. Sentença proferida no caso CCI n.º 10.728 de 2001. ICC 
International Court of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publications, v. 18, n. 1, p. 99, 2007.

546 A parte final da sentença foi assim redigida: “Sur la base de ces considérations, l’Arbitre unique, à la 
recherche de la solution la plus juste et la plus équitable, rejette l’exception de prescription soulevée 
par [la défenderesse] même si cette exception est fondée en droit et declare recevable la demande de 
[la demanderesse]”. Sentença proferida no caso CCI n.º 10.728 de 2001. ICC International Court of 
Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publications, v. 18, n. 1, p. 99, 2007.

547 Sentença proferida no caso CCI n.º 11.409 de 2002. ICC International Court of Arbitration Bulletin Paris: 
ICC Publications, v. 18, n. 1, p. 100-104, 2007. Martim Della Vale comenta esta decisão afirmando que, 
“Pelo texto do julgado, o tribunal chega a afirmar que a Corte de Cassação francesa permitiu o descarte 
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d) Caso CCI n.º 10.900/2001

Finalmente, menciona-se a sentença proferida no caso CCI n.º 10.900/2001. 

Tratava-se um litígio submetido à arbitragem CCI entre duas empresas francesas com a sede 

da arbitragem em Paris, cuja discussão se dava a respeito de um contrato para a realização 

de obra civil em país do Oriente Médio, local, aliás, de assinatura do referido contrato. O 

contrato continha cláusula compromissória prevendo a resolução de litígios por equidade, 

nos termos do regulamento de arbitragem da CCI.

A parte requerida sustentou que a demanda estava prescrita nos termos da lei fa-

limentar francesa de 1985, ou, subsidiariamente, pela aplicação do direito comercial francês.

O tribunal arbitral constituído rejeitou as alegações de ocorrência de prescrição, 

pois esta teria sido adquirida após o começo da arbitragem, constituindo, portanto, matéria 

de direito disponível, passível de derrogação pelo julgamento por equidade.548 

3.3. Comentários e conclusões

A verificação dos efeitos que a prescrição extintiva promove nos julgamentos 

por equidade nas arbitragens internas e internacionais revela um extremo conservadorismo 

dos árbitros em relação às regras específicas sobre a prescrição.

Na arbitragem interna, não há dúvida. Ao menos no tocante ao direito brasileiro, 

corroborado pelo direito francês, a prescrição, enquanto não consumada, causa uma barreira 

ao julgamento por equidade.549 À arbitragem interna se impõe o direito interno, e no direito 

das consequências da prescrição. Todavia, a jurisprudência citada não se manifesta sobre ser a prescrição 
já adquirida ou não”. DELLA VALLE, Martim. Da decisão por equidade na arbitragem comercial inter-
nacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 
334. No prelo. 

548 Sentença final proferida no caso CCI nr. 10.900 de 2001 in Cahiers de l’arbitrage, V. 4, nota de Emmanuel 
Jolivet. Paris: Pedone, 2008, pp. 369/371. Ver ainda DELLA VALLE, Martim. Da decisão por equidade 
na arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, p. 334. No prelo.

549 A força da prescrição para superar a equidade já era preconizada por Almeida Oliveira da seguinte forma: 
“Se não, que expliquem aquelles, a cujos olhos a prescripção é obra da lei, ou cousa repugnante mas ne-
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brasileiro a prescrição extintiva se situa na esfera da ordem pública material, e, enquanto 

não consumada, devem os árbitros aplicar lei brasileira em detrimento do julgamento por 

equidade.

Portanto, em uma arbitragem interna, os árbitros autorizados a julgar por equida-

de deverão observar, se provocados, as regras sobre prescrição extintiva se, em determinado 

litígio prazo prescricional, estiver em seu pleno curso. Para tanto, deverão os árbitros pro-

ceder à minuciosa análise do ato interruptivo da prescrição. Caso entenda o tribunal arbitral 

que quando iniciada a arbitragem o prazo prescricional já havia se expirado, o julgamento 

por equidade poderá descartar as regras sobre prescrição, uma vez que esta passou a ser ob-

jeto de renúncia, passível, portanto, de transação.

E nem que se cogite a ideia de que a nova redação do art. 219, § 5.º, do CPC 

(possibilidade de decretação ex officio da prescrição) terá alguma influência nessa questão, a 

título de ordem pública. Primeiro, porque os dispositivos do CPC são inaplicáveis à arbitra-

gem; em seguida, porque, ainda que a decretação de ofício da prescrição fosse admitida em 

sede de arbitragem, em quaisquer casos, inclusive aqueles decididos por equidade, teria de 

haver a provocação da parte requerida no sentido de esta se manifestar se pretende ou não 

renunciar à prescrição.550 Não havendo renúncia, a imperatividade da lei obrigaria os árbitros 

a aplicar o prazo prescricional e suas consequências nas arbitragens decididas por equidade. 

Caso contrário, com a renúncia efetivada, as regras sobre prescrição poderiam ser julgadas 

sem a aplicação estrita da lei.

Por outro lado, a posição verificada em sede de arbitragem internacional é cri-

ticável. Ora, o julgamento por equidade na esfera internacional é livre da interferência de 

quaisquer leis que sejam, por uma expressa disposição das partes.

cessaria, como pode uma instituição que fere a equidade, e choca a razão natural, com a mesma auctori-
dade impor-se a todos os povos, ou em virtude de que poder se julga o legislador obrigado a reconhecel-a 
e a decretal-a”. OLIVEIRA, Antonio de Almeida. A prescrição em direito commercial e civil. Lisboa: 
Livraria Clássica, 1914. p. 16.

550 Nesse sentido, v. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6. ed. São 
Paulo: RT, 2007. p. 123. No mesmo sentido, v. CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo:  
RT, 2008. p. 43.
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As decisões emanadas de arbitragens CCI acima citadas, assim como a decisão 

da Corte de Apelações de Paris, demonstram ainda que, a contrario, antes de a prescrição 

extintiva ser consumada, não poderia haver renúncia.

Ora, conforme analisado nesta tese, no âmbito internacional, a prescrição extin-

tiva atua de uma forma muito mais flexível do que no âmbito interno. Essa flexibilidade é 

comprovada em significativos diplomas internacionais geralmente utilizados no âmbito da 

arbitragem internacional, por exemplo, a Convenção de NY de 1974 e os Princípios Unidroit 

de 2004. Nos termos desses diplomas, a prescrição extintiva, além de ser um mero meio de 

defesa do devedor, faculta às partes modificar livremente o prazo prescricional, o que não 

ocorre no âmbito interno de alguns países, como o Brasil.

Ainda que não se estivesse tratando em um procedimento arbitral internacional 

de uma questão cuja lei aplicável à prescrição fossem as regras da Convenção de NY de 1974 

ou dos Princípios Unidroit de 2004, o que se deve ter em mente é que a prescrição disposta 

em uma lei estrangeira não é capaz de causar turbulências passíveis de ofender a moral, os 

bons costumes ou a ordem pública em sentido geral. Em outras palavras: a prescrição dis-

posta em lei estrangeira deve ser aplicada como ela é, sobretudo no que for compatível com 

a ordem pública do local onde se pretende aplicá-la.

Tais considerações acima valem e muito para os julgamentos decididos por equi-

dade na esfera internacional. É absolutamente frustrante que em uma arbitragem decidida 

por equidade, por expressa autorização das partes, os árbitros se atenham a uma eventual lei 

aplicável ao mérito da controvérsia para, entre outras questões, apreciar e julgar a matéria 

relativa à prescrição. Na esfera internacional, portanto, a prescrição extintiva é plenamente 

capaz de ser derrogada pela equidade.551

551 Esse é o entendimento de Martim Della Valle, em relação às arbitragens internacionais: “Uma matéria 
recorrente em casos de arbitragem por equidade é a questão da prescrição. Ela oferece ao menos duas 
características importantes. Em geral, suas regras são precisas e deixam pouco espaço para interpretações. 
Salvo a caracterização do dies a quo ou qualificação (por exemplo, obrigação real ou pessoal), a precisão 
do texto não deixa muita margem para exegese. Assim, é um campo no qual a aplicação do direito é mais 
uniforme e pouco afeta a divergências e interpretações extensivas. Portanto, é um ponto em que a atuação 
da equidade aparece clara em sua função de derrogação do direito positivo” (Da decisão por equidade na 
arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, p. 148-149. No prelo).
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O que se nota, pelos julgados acima citados, é a recorrente utilização da uma lei, 

supostamente aplicável ao mérito ou ao contrato litigioso. Mas por que a utilização de uma 

lei se as partes querem o julgamento por equidade?552 Não parece adequada a eleição de uma 

lei ou mesmo a escolha de uma lei pelos árbitros para reger o mérito de uma controvérsia em 

uma arbitragem decidida por equidade. Diversas são razões.

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que as partes não são obrigadas a auto-

rizar o julgamento por equidade. Acontece que, se o fazem, estão pedindo para que a causa 

seja julgada com base no sentimento de justiça, sem a aplicação rígida ou estrita de qualquer 

lei.553 

Em segundo lugar, seria inconveniente a eleição de uma lei aplicável à prescri-

ção extintiva em um julgamento por equidade, eis que, como visto, na esfera internacional 

a análise comportaria a qualificação do fato para após determinar a lei aplicável. Ora, se as 

partes decidem conceder aos árbitros o poder de julgar a causa conforme a sua consciência, 

perderia qualquer sentido o método da qualificação de fatos e direitos para, em seguida, de-

cidir conforme o seu sentimento de justiça.554

552 Para o jurista português Miguel Galvão Teles “[...] na falta de convenção em contrário, o tribunal, mesmo 
havendo cláusula de julgamento ex aequo et bono, devesse, na arbitragem comercial internacional, come-
çar por determinar a lei aplicável ao mérito [...]”. Acresenta o mesmo autor, com base em estudo realizado 
pela Comissão de Arbitragem da CCI em 2005 sobre “amiable composition e arbitragem ex aequo et 
bono”, que a decisão ex aequo e bono deve ser prescindida de dois métodos (em que há a utilização da 
uma lei de referência aplicável: “a) um método (Método A) requer que o árbitro decida o caso exclusi-
vamente na base daquilo que considera equitativo, independentemente do conteúdo da lei aplicável; b) 
noutro método (Método B) o árbitro consulta primeiro a lei aplicável e afasta-se da sua aplicação estrita 
se a solução daí resultante parecer injusta ou iníqua [...]”. E conclui: “Sendo os dois métodos possíveis, a 
escolha entre um e outro cabe às partes. Se estas, porém, ao se pronunciarem quanto ao método a utilizar 
[...], a decisão tem de pertencer aos árbitros” (Arbitragem comercial internacional ex aequo et bono e de-
terminação de lei de mérito. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 19, 
p. 85-87, 2008).

553 Nesse sentido, as palavras de Martim Della Valle: Também é inegável que a arbitragem por equidade 
relaciona-se com o mérito da questão. Sem nenhuma dúvida, o principal efeito de uma cláusula de arbi-
tragem por equidade se dá no nível da solução aplicável ao fundo. No entanto, essa aplicação ao fundo 
da controvérsia cria, como muito bem notado por Loquin, um paradoxo: a utilização da arbitragem por 
equidade serve, precipuamente, para o fim de liberar a decisão de fundo da aplicação de um direito 
positivo. Sujeitar a disciplina da cláusula de equidade a uma lei que a mesma cláusula tende a derrogar 
não se mostra uma boa solução” (Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacional. 
2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 105. 
No prelo).

554 Esse é o entendimento de Martim Della Valle, “No caso da arbitragem internacional, à falta de tal ordem 
jurídica de referência, a opinião tem pouco alcance. A menos que se pretenda que os árbitros autorizados a 
julgar por equidade tenham o dever de escolher uma ordem jurídica estatal de referência apenas para pro-
ceder à qualificação dos fatos. Tal opinião teria como consequência a abertura de uma tormentosa questão 
de direito internacional privado para a definição de lei aplicável. Mesmo feita a escolha de ordenamento, 
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O que parece evidente, e de acordo com a lógica proposta nesta tese, é que quais-

quer dúvidas que pairem a respeito da incidência da prescrição extintiva em uma arbitragem 

internacional decidida por equidade serão decididas não de acordo com uma lei específica 

(como fez equivocadamente a sentença proferida no Caso CCI n.º 4.265 de 1984), mas com 

base tão somente no sentimento de justiça. Muito embora, em uma arbitragem com cláusula 

autorizativa de julgamento por equidade, exista um termo de arbitragem ou ata de missão 

que se refira a uma eventual lei aplicável ao mérito da controvérsia, os árbitros normalmente 

a desconsideram, eis que não era o objetivo das partes a aplicação daquela lei.555

Utilizando as palavras de Selma Ferreira Lemes, a autorização do julgamento 

por equidade envolve sobretudo o 

[...] entrelaçamento de uma enorme quantidade de meios de interpretação 
e de decisão colocada à disposição do árbitro, de critérios variados que 
poderá utilizar e que lhe pareçam corretos e convenientes para decidir o 
litígio, ou seja, alargam os poderes do árbitro na maneira de entender o 
litígio.556 

Que tal premissa valha para as arbitragens internacionais decididas por equida-

de, principalmente no que se refere à prescrição extintiva, cujos critérios de utilização no 

plano internacional são muito distintos daqueles comuns ao plano interno, primando pela 

ausência de rigidez na matéria.

ainda assim haveria o problema da qualificação em si, uma das áreas mais desafiadoras do estudo do direi-
to internacional privado. Se as partes resolvem conceder aos árbitros a faculdade de decidir conforme sua 
consciência, parece pouco provável que queiram que eles qualifiquem direitos conforme a lei para depois 
decidir de acordo com seu sentimento de justiça”. E arremata, dizendo: “Não parece razoável que árbitros 
investidos de poderes de julgar conforme seu sentimento de justiça tenham de se ater à qualificação dos 
fatos conforme o direito. Não se nega que ela possa ter utilidade para a decisão de fato. Por exemplo, a 
correta qualificação de um direito afeta prazos prescricionais, como de resto qualificar a prescrição como 
pertencente ao direito material ou processual também produz efeitos práticos. Todavia, se os árbitros 
possuem a faculdade de derrogar normas positivas, ela afeta os efeitos da qualificação. Assim, a exigência 
parece ser uma imposição do menos a quem pode o mais”. DELLA VALLE, Martim. Da decisão por 
equidade na arbitragem comercial internacional. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 148-149. No prelo.

555 Cf. conclusões de Martim Della Valle com base em ampla análise de julgados sob a égide da CCI (Idem, 
ibidem, p. 367 e ss.

556 LEMES, Selma Ferreira. A arbitragem e a decisão por equidade no direito brasileiro e comparado. Ar-
bitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares (in memoriam). São Paulo: 
Atlas, 2007. p. 227.
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Concluindo, ainda que a prática da arbitragem entenda de forma diversa,557 as 

conclusões tiradas de todas as premissas acima colocadas dirigem-se no sentido de que a 

prescrição extintiva no âmbito internacional não se enquadra nas matérias de ordem pública 

internacional, não configurando elemento capaz de causar uma barreira aos julgamentos ex 

aequo et bono.

557 Conforme as conclusões tiradas da tese de doutoramento de Martim Della Valle: “Contudo, uma sólida 
maioria dos participantes entende que os árbitros decidindo em equidade não podem desconsiderar os pra-
zos de prescrição. Parte de tal posicionamento pode ser explicado pelo fato de diversos ordenamentos le-
varem em conta disposições relativas a prescrição como de ordem pública o que impede, em certos casos, 
a renúncia à prescrição não adquirida” (Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacional. 
2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 397. No 
prelo).



228

CONCLUSÃO DO TÍTULO II

O objetivo da matéria tratada no Título II deste estudo foi detectar a natureza 

jurídica da prescrição extintiva em sede de arbitragem interna e, na seara internacional, 

qualificar o instituto da prescrição de modo a proceder à determinação da lei a ela aplicável.

Assim sendo, verificou-se que, em sede de arbitragem interna:

• As regras gerais sobre prescrição extintiva disposta no Código Civil se apli-

cam a todas arbitragens, com a ressalva de aplicabilidade de diploma espe-

cial à matéria de fundo que contenha disposições específicas sobre prazos 

prescricionais;

• A prescrição constitui questão de direito material, representando um dos pi-

lares da ordem pública material. Portanto, se invocada a prescrição por quem 

a aproveita e se comprovado o escoamento do lapso prescricional, o tribunal 

arbitral deverá extinguir a demanda arbitral com resolução do mérito;

• A decretação ex officio da prescrição, conforme a nova redação do § 5.º do 

art. 219 do CPC, não se aplica às arbitragens internas: primeiro, porque os 

dispositivos do CPC são inaplicáveis à arbitragem; em segundo lugar porque 

a reforma processual que resultou na referida disposição visou unicamente 

ao desafogamento do Judiciário e ainda assim padece de verdadeira contra-

dição em face do caráter de exceção de direito material do qual é revestido a 

prescrição.

No tocante à arbitragem internacional, ficou verificado que:

• Para se proceder à determinação da lei aplicável à prescrição extintiva é ne-

cessário passar pelo processo de qualificação do instituto da prescrição em 

razão do seu diverso tratamento nos sistemas da civil law e da common law;
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• Tradicionalmente, no âmbito do direito internacional privado, a lex fori é a 

competente para qualificar institutos jurídicos, como a prescrição;

• No entanto, como na arbitragem não existe foro, e a lex arbitri atua como 

forma de suporte ao procedimento arbitral (ou no máximo como lei compe-

tente para discussão judicial a respeito da sentença arbitral), a única “ordem 

jurídica de referência” para que se qualifique a prescrição extintiva é a lex 

causae, a lei que for aplicável ao mérito da controvérsia submetida à arbitra-

gem;

• Em sede de arbitragem internacional, sendo a lei aplicável ao mérito a lei 

brasileira, a prescrição extintiva qualificada com base na referida lei sempre 

será considerada questão de direito material;

• Qualificada a prescrição extintiva com base em determinado ordenamento 

jurídico, os árbitros passam a determinar a lei aplicável ao referido instituto;

• Conforme teoria do direito internacional privado, a prescrição extintiva é 

normalmente remetida à lex causae, não se enquadrando nas matérias ine-

rentes à ordem pública internacional;

• O direito comparado, refletido em diplomas internacionais de peso, com for-

ça legal como a Convenção de NY de 1974, e com caráter de soft law, como 

é o caso dos Princípios Unidroit de 2004, demonstra que, no âmbito interna-

cional, a prescrição extintiva é questão de mera exceção de direito material, 

posta à disposição de quem a aproveita e necessita utilizá-la;

• Seguindo a linha de entendimento acima, nas arbitragens internacionais (ao 

menos sob a égide da CCI), a prescrição extintiva é submetida à lei aplicável 

ao fundo da controvérsia, de escolha das partes;

• No caso de ausência de escolha pelas partes da lei aplicável ao fundo do 

litígio, a prescrição extintiva é submetida à lei que os árbitros reputarem 

adequada ao caso concreto. A determinação dos árbitros, nesse sentido, é 
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promovida ou pela utilização de uma regra conflitual entre as diversas leis 

que envolvem o litígio, ou por meio do método da voie directe;

• No método da voie directe, tradicionalmente aceito pela comunidade inter-

nacional, os árbitros determinam que a prescrição extintiva seja regida pela 

lei que mais se aproxima do mérito do litígio, podendo ser a lei aplicável ao 

contrato firmado entre as partes, ao lugar que os negócios se desenvolveram 

ou mesmo, nos casos de responsabilidade extracontratual, à lei em que o 

ilícito ocorreu (lex loci delictis);

• Nas arbitragens decididas por equidade em direito interno, a prescrição cau-

sa barreira à decisão pelo sentimento de justiça, por constituir questão de 

ordem pública interna. No entanto, o limite para que não se derroguem as 

regras sobre prescrição vai até a sua consumação, isto é, se firmado termo 

de arbitragem após a consumação do prazo prescricional, presumir-se-á que 

houve renúncia da prescrição e, com isso, esta passa ser matéria disponível 

e, portanto, passível de derrogação pelo julgamento ex aequo et bono;

• As conclusões tiradas das arbitragens internas decididas por equidade não 

valem para as arbitragens internacionais. Apesar de a prática arbitral inter-

nacional demonstrar que há o descarte apenas da prescrição adquirida (sob 

argumento implícito de que, quando não adquirida, a prescrição seria ques-

tão de ordem pública), é preciso deixar claro que nas arbitragens internacio-

nais decididas por equidade, ainda que a ordem pública internacional possa 

causar algum tipo de barreira, não seria essa barreira a prescrição. Se nas 

arbitragens de direito há uma grande aceitação das leis estrangeiras que dis-

ponham, no mérito, sobre a prescrição, assim deve ocorrer nas arbitragens 

por equidade, ainda mais pelo fato de estas não estarem conectadas a uma 

lei, e sim à consciência dos árbitros.
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CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PARTE

A primeira parte desta tese procurou mostrar a razão de ser da prescrição extin-

tiva em sede de arbitragem interna e internacional.

Ficou demonstrado que a prescrição extintiva é um instituto presente em diver-

sas legislações, e, ainda que seja um instituto de direito material nos países de civil law e de 

direito processual nos países de common law, o objetivo da prescrição é proteger um devedor 

contra demandas tardias.

Importante destacar que, segundo as premissas estabelecidas nesta tese, na maio-

ria dos ordenamentos internos, em que se inclui o direito brasileiro, a prescrição extintiva é 

considerada não apenas uma questão de direito material, mas um instituto que se enquadra 

no interesse público, na estabilidade das relações jurídicas. O fim da prescrição extintiva no 

direito interno é, portanto, a manutenção da paz social.

Diferentemente, no plano internacional, sobretudo no âmbito das relações co-

merciais internacionais, a prescrição não se afigura como um instrumento de ordem pública. 

Sua utilização é colocada à disposição das partes, tendo como fim a estabilidade das relações 

jurídicas comerciais, protegendo a empresa devedora das demandas tardiamente propostas, 

em que as provas já desapareceram. 

Tais premissas revelam notável importância para o desenvolvimento da segunda 

parte desta tese, em que se verificarão os efeitos diretos causados pela prescrição extintiva no 

âmbito da arbitragem interna e internacional, em todas as suas fases, desde a formação do ato 

interruptivo da prescrição até os seus efeitos na esfera pós-arbitral, quando novas questões 

acerca da prescrição extintiva, de cunho operacional, poderão surgir.

É o que se propõe analisar na parte seguinte.
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Segunda Parte  
OS EFEITOS GERADOS PELA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA  
E A NECESSIDADE DE SUA REGULAMENTAÇÃO VISANDO  
OS LITÍGIOS DA ARBITRAGEM INTERNA E INTERNACIONAL 

O instituto da prescrição extintiva, no contexto de uma demanda, gera diversas 

consequências. A derradeira consequência e fim imediato da prescrição é a extinção material 

da demanda, é o julgamento do mérito em razão da ocorrência da prescrição.

No entanto, é preciso frisar que o instituto da prescrição extintiva se insere no 

contexto de um litígio desde a fase pré-processo, isto é, a prescrição nasce com a lesão ao 

direito e vive até o seu término, pelo decurso do prazo, desde que a parte a quem aproveita 

a invoca em juízo. É a partir da fase pré-processual que a prescrição começa a produzir seus 

efeitos.

Na fase pré-processo, ocorre o que se poderia denominar de fase de operaciona-

lidade de aspectos da prescrição extintiva. Explica-se: a prescrição, apesar de constituir arma 

de defesa do devedor, pode não viver até os seus últimos dias. Ela pode ser interrompida 

durante o seu curso e reviver novamente. Ela pode ter a sua eficácia suspensa por conta de 

negociações e, em alguns casos, as partes podem até mesmo alterar os prazos prescricionais.

Durante a fase de desenvolvimento do processo a operacionalidade de aspectos 

da prescrição extintiva volta a se mostrar presente, principalmente em questões relativas à 

possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, o que é raro. Contudo, pode aconte-

cer em um procedimento arbitral e, sobretudo, quando a prescrição da pretensão é decretada 

pelo árbitro. Operam-se aí os efeitos da expiração do prazo prescricional.

Finalmente, se de um lado é possível afirmar que a prescrição extintiva nasce, 

normalmente, a partir da violação de um direito ou do momento em que o credor pôde ter 

ciência de fatos capazes de justificar o ajuizamento de uma demanda, judicial ou arbitral, po-

de-se sustentar também que a prescrição volta a atuar, a partir do zero, desde o momento em 

que a prestação jurisdicional for entregue. Em outras palavras: lavrada a sentença arbitral, 



233

um novo prazo prescricional nasce, dessa vez, para executar a decisão. Assim, a prescrição 

extintiva também opera na fase pós-processo.

Todas as questões acima postas relativas à operacionalidade da prescrição ex-

tintiva estão presentes na vida de um processo judicial. As diversas disposições do CCB 

concernentes à prescrição extintiva visam claramente o processo judicial. É assim que ocor-

re, por exemplo, nos incisos I, II e V do art. 202 do referido diploma, cujos termos (como 

“despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação” ou “qualquer ato judicial”) 

põem em referência a existência de um processo judicial.

Como verificado na primeira parte desta tese, a prescrição extintiva jamais fora 

tratada no âmbito arbitral por uma razão própria: a prescrição é instituto de direito material 

e por isso é contemplada no CCB ou em diploma legal específico, que trate da materialidade 

de algum instituto jurídico. A Lei Brasileira de Arbitragem é enquadrada como lei proces-

sual, não comportando, assim, questões sobre prescrição.

Mas, por outro lado, a prescrição extintiva afeta diretamente o processo. Ela 

existe para preservar a estabilidade das relações jurídicas, e, para que essa finalidade mediata 

seja atingida, o alvo é o processo, a extinção do direito subjetivo de agir. É por essa razão 

que o art. 269, inciso IV, do CPC determina que a decretação de prescrição atinge o mérito da 

demanda. Por seu turno, a Lei n.º 9.307/1996 não contém um dispositivo específico relativo 

à consequência processual da decretação da prescrição.

Além disso, o CPC possui dispositivos que se enquadram na questão da opera-

cionalidade da prescrição. Alguns exemplos podem ser enumerados: o art. 219, caput, do 

CPC dispõe que a citação válida é elemento que configura a interrupção da prescrição;558 o 

§ 1.º da referida norma dispõe acerca do efeito retroativo da interrupção da prescrição;559 o 

art. 295 dispõe acerca do indeferimento da petição inicial, quando constatada, pelo juiz, a 

ocorrência de prescrição.560

558 “Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

559 “§ 1.º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.”
560 “Art. 295. A petição inicial será indeferida [...] IV – quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a 

prescrição.”
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Partindo da premissa de que a prescrição extintiva, apesar de ser um instituto 

de direito material regulado pelo CCB, possui certos elementos de operacionalidade, com 

regras específicas dispostas no plano processual – como no CPC –, questiona-se como essa 

operacionalidade inserir-se-ia no contexto de um procedimento arbitral.

A dificuldade aumenta na medida em que, como já verificado nesta tese, as re-

gras do CPC são inaplicáveis à arbitragem, de modo que seria absolutamente inadequado 

“transportar”, ainda que por analogia, normas do CPC ao procedimento arbitral, que é total-

mente autônomo.561

No plano da arbitragem internacional, a dificuldade acima colocada é redobrada 

por infindáveis motivos: os árbitros internacionais não possuem lex fori; a sede da arbitra-

gem não tem o condão de influenciar nas questões sobre prescrição; a prescrição extintiva é 

submetida à lei que regula o fundo do litígio; os prazos prescricionais são variados; as moda-

lidades de interrupção da prescrição são diversas; alguns diplomas permitem a modificação, 

pelas partes, dos prazos prescricionais, entre outros diversos elementos.

Diante dos problemas acima apontados, surgiriam duas possibilidades: regula-

mentar, no plano interno, determinadas questões operacionais da prescrição extintiva (por 

exemplo, o momento da interrupção da prescrição); harmonizar ou mesmo uniformizar, no 

plano internacional, regras sobre prescrição extintiva, primando pela estabilidade e seguran-

ça das relações jurídicas que são submetidas à arbitragem internacional.

Em uma só palavra: a dita regulamentação, tanto no âmbito interno quanto no 

âmbito internacional, seria uma justificativa para a imposição de segurança jurídica às rela-

ções mantidas na esfera arbitral?

Se, na primeira parte, o maior efeito detectado pelo instituto da prescrição extin-

tiva na arbitragem é o que resulta da natureza de direito material daquele instituto (sobretudo 

no âmbito da arbitragem internacional), o objeto da segunda parte desta tese é, portanto, 

verificar, em um primeiro momento, os efeitos que são gerados pela prescrição extintiva, 

561 Sobre a autonomia do processo arbitral, ver PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e 
sistema. 2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 
2. No prelo.
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em seu sentido operacional, na arbitragem, considerando as três fases concretas de um pro-

cedimento arbitral (Título I), para, em seguida, examinar se tais efeitos justificariam uma 

regulamentação da matéria em sede arbitral (Título II).



236

título I  
OS EFEITOS GERADOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO 
EXTINTIVA NAS TRÊS FASES DA ARBITRAGEM 

O procedimento arbitral é conhecido pela existência de três fases: fase pré-arbi-

tral, fase arbitral e fase pós-arbitral.562

Na fase pré-arbitral ocorre o início das negociações entabuladas entre as partes 

para a assinatura de uma convenção de arbitragem. Essa fase, portanto, tem o seu ponto de 

partida na assinatura da convenção arbitral e seu fim, com a efetiva instituição da arbitragem, 

o que, no direito brasileiro, se dá mediante a constituição do tribunal arbitral (art. 19 da Lei 

n.º 9.307/1996).

Na fase arbitral (propriamente dita) seu ponto de partida ocorre com a institui-

ção da arbitragem (nos termos da disposição supracitada) e acaba no momento em que o 

árbitro único ou tribunal arbitral profere a sentença arbitral, ou se provocado por meio dos 

chamados “Embargos Arbitrais”, no momento em que decide o pedido de esclarecimentos 

mediante um aditamento à sentença arbitral.563

Na fase pós-arbitral, seu início se dá por meio de qualquer ato que ocorrer após a 

lavratura da sentença arbitral, seja mediante o processo de cumprimento de sentença arbitral 

para as arbitragens domésticas desenvolvidas no Brasil, seja por intermédio do processo de 

homologação de sentença arbitral estrangeira, para o caso de arbitragens realizadas e senten-

ciadas fora do território brasileiro.

562 Segundo Marcos André Franco Montoro, “A doutrina aponta, com razão, que podem ser bem identificadas 
três fases – ou três momentos, três etapas etc. – na arbitragem” (Flexibilidade do procedimento arbitral. 
2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 52). No 
prelo. Da mesma forma, afirma Pedro A. Batista Martins ao analisar o sistema do processo arbitral: “Com 
efeito, podemos aplicar a esse sistema uma macrodivisão em três fases, a saber: pré-arbitral, arbitral e 
pós-arbitral [...] Cada uma dessas fases comporta uma sistematização específica e deve ser entendida e 
interpretada como uma visão do todo para que sua aplicação se dê em sintonia com a finalística própria 
das fases, sob pena de desvirtuamento dos efeitos que cada uma dessas etapas produz” (As três fases da 
arbitragem. Revista do Advogado, São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 87-88, 2006). Ver ainda, no 
mesmo sentido, CARMONA Carlos Alberto. O processo arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, São 
Paulo: RT, v. 1, n. 1, p. 21-22, jan.-abr. 2004.

563 Para uma análise da questão referente aos ditos “embargos arbitrais”, v. BARROS, Octávio Fragata M. de. 
Reflexões acerca dos efeitos infringentes dos embargos arbitrais. Revista Brasileira de Arbitragem, Porto 
Alegre: Thomson-IOB, ano II, n. 9, p. 62-70, jan.-fev.-mar, 2006.
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Nas três fases acima, o instituto da prescrição extintiva promove seus efeitos. 

Dessa forma, na fase pré-arbitral, há o momento do ato interruptivo da prescrição, a eventual 

suspensão do prazo prescricional e, dependendo da situação e do regime jurídico aplicável 

(em arbitragens internacionais), a modificação dos prazos prescricionais pelas partes; na fase 

arbitral, a questão relativa à ocorrência de prescrição intercorrente pode surgir, além dos 

efeitos da expiração do prazo prescricional; e, na fase pós-arbitral, a prescrição extintiva vol-

ta a mostrar seus efeitos, uma vez que a execução ou o cumprimento das sentenças arbitrais 

podem estar sujeitos a determinado prazo prescricional.

Por razões de cunho metodológico,564 optou-se pela condensação das duas pri-

meiras fases da arbitragem em apenas um capítulo. Dessa forma, serão examinados, de forma 

conjunta, os efeitos produzidos pelo instituto da prescrição extintiva nas fases pré-arbitral e 

arbitral (Capítulo 1). Em seguida, a análise se cingirá aos efeitos da prescrição extintiva na 

fase pós-arbitral (2).

Em ambos os itens, serão consideradas para análise tanto a arbitragem interna 

quanto a internacional.

564 Não apenas por razões metodológicas optou-se pela junção em um só capítulo dos efeitos gerados pelo 
instituto da prescrição extintiva nas fases pré-arbitral e arbitral. Determinados fatores, como é o caso da 
suspensão da prescrição, podem ser verificados em ambas as mencionadas fases. A condensação das duas 
fases em um só capítulo é mais benéfica, portanto, à compreensão do assunto, evitando repetições.
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Capítulo 1  
OS EFEITOS GERADOS PELA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA NAS 
FASES PRÉ-ARBITRAL E ARBITRAL

As partes, quando firmam um contrato e adotam uma convenção de arbitragem, 

declaram que pretendem resolver os futuros litígios decorrentes do referido contrato pela 

via arbitral, renunciando-se, por conseguinte, à jurisdição estatal. Da mesma forma ocorre 

com o compromisso arbitral, à diferença de que, nesse caso, se pressupõe a existência de um 

litígio já nascido.

A fase pré-arbitral inicia-se, pois, a partir da formalização da cláusula compro-

missória que antecede o conflito ou quando firmado o compromisso arbitral, mantendo-se 

dormente565 até o momento em que os árbitros (ou o árbitro único) aceitam e confirmam o 

encargo de julgar o litígio.566 

Deve-se ressaltar que o que realmente põe termo à fase pré-arbitral, ao menos se-

gundo o direito brasileiro, é a efetiva e formal confirmação dos árbitros que julgarão o litígio. 

Uma mera aceitação não é suficiente, eis que antes mesmo da confirmação da constituição do 

tribunal arbitral poderão surgir divergências quanto à nomeação de um árbitro ou outro, em 

que um pedido de recusa poderia ser apresentado por qualquer das partes.

Portanto, o que se nota é que a efetiva instituição de um procedimento arbitral 

pode levar um tempo razoável, caso sejam suscitadas divergências acerca de determinado 

árbitro. Levando-se em conta esse dito “tempo razoável”, uma dúvida que inquieta os opera-

dores de direito é o momento em que eventual prazo prescricional é interrompido na esfera 

arbitral. 

565 Para Pedro A. Batista Martins, a “fase pré-arbitral se inicia com a assinatura da convenção de arbitragem, 
mas se mantém dormente até o surgimento do conflito. Ela se prolonga até a aceitação da nomeação dos 
árbitros” (As três fases da arbitragem. Revista do Advogado, São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 87-88, 
2006).

566 Assim entende Leandro Rigueira Rennó Lima: “A primeira fase, que se refere à instauração do juízo ar-
bitral, pode se iniciar com a formalização da cláusula compromissória, que antecede o conflito, passando 
pelo surgimento da controvérsia ou, se for o caso, pelo processo de confecção do compromisso arbitral, 
finalizando-se com a aceitação pelos árbitros de sua nomeação, que é o ato que realmente institui o juízo 
arbitral dentro do sistema adotado pelo nosso legislador” (Arbitragem: uma análise da fase pré-arbitral. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. p. 38). 
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O ato interruptivo da prescrição é, desse modo, um dos elementos mais mar-

cantes de atuação do instituto da prescrição extintiva na fase que antecede a existência da 

arbitragem propriamente dita.

Outros fatores não menos importantes também podem estar presentes na fase 

pré-arbitral: um deles refere-se à questão da modificação do prazo prescricional pelas partes, 

o que é inadmitido pela legislação brasileira, mas, por outro lado, aceito em alguns diplomas 

estrangeiros ou de caráter internacional. Outro fator refere-se à questão da suspensão dos 

prazos prescricionais, mas que também pode ser contemplada na fase arbitral.567

Iniciada a instância arbitral, que se dá com a confirmação formal do ingresso na 

jurisdição arbitral,568 normalmente é firmado um termo de arbitragem ou ata de missão,569 

em que se estabelecerão, genericamente, as pretensões de ambas as partes e o calendário do 

procedimento, dispondo sobre os prazos em geral, incluindo-se o prazo para prolação da 

sentença arbitral. Trata-se da segunda fase da arbitragem – a “fase arbitral”.570

Na fase arbitral, elementos tão marcantes quanto a questão do ato interruptivo da 

prescrição podem se mostrar presentes. Imagine-se que uma das partes, geralmente a credo-

ra, simplesmente deixa de movimentar o processo arbitral mesmo tendo sido devidamente 

intimada pelos árbitros. Ocorreria na arbitragem o fenômeno da prescrição intercorrente, 

como acontece no processo civil brasileiro? E não é só. É na fase arbitral que se dá ou não a 

decretação da prescrição extintiva, e, se sua ocorrência for decretada, nascem os efeitos da 

expiração do prazo prescricional. 

567 Sem contar, obviamente, com a questão relativa ao termo inicial da contagem o prazo prescricional, trata-
da, por razões metodológicas, na primeira parte da tese.

568 Para Pedro A. Batista Martins, “Instituída a arbitragem, é dos árbitros, e somente deles, a jurisdição para 
resolver a disputa definida no Termo de Arbitragem” (As três fases da arbitragem. Revista do Advogado, 
São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 90, 2006).

569 Termo utilizado pelo Regulamento de Arbitragem da CCI no seu art. 18.
570 Segundo Leandro Rigueira Rennó Lima, a “segunda fase, que engloba o procedimento arbitral propria-

mente dito, começa a partir do momento em que os árbitros, tendo aceitado sua indicação, assumem sua 
posição dentro do juízo arbitral. Trata-se de procedimento extremamente simplificado, que varia de acor-
do com as regras que forem estabelecidas, sempre devendo ser observados os princípios do contraditório, 
da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento” (Arbitragem: uma 
análise da fase pré-arbitral. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. p. 38).
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Para se proceder à análise de todos esses efeitos de caráter operacional, propõe-

-se a divisão em dois pontos: em primeiro lugar, a análise dos efeitos no plano pré-arbitral 

(1) e, em seguida, a análise no plano arbitral (2). 

1. Os efeitos da prescrição extintiva na fase pré-arbitral

Imagine-se a seguinte situação: um credor, que firmou contrato contendo cláu-

sula compromissória, na insurgência de litígio, decide formular pedido de instituição de 

procedimento arbitral. Ocorre que, segundo os cálculos do dito credor, faltam poucos dias 

para o término do prazo prescricional para aduzir sua pretensão perante o juízo arbitral. É 

preciso que, de alguma forma, um ato do credor seja plenamente consumado de modo a 

interromper o prazo prescricional. O credor, sabendo que a instituição de uma arbitragem 

não é algo que acontece de imediato, questiona-se, assim, qual a medida a ser adotada. 

Simplesmente ingressa com o pedido de instauração da arbitragem? Distribui perante a 

jurisdição estatal um protesto interruptivo de prescrição? Envia uma notificação extraju-

dicial à parte contrária?

A questão relativa à interrupção da prescrição na arbitragem é o fator de maior 

destaque dos efeitos do instituto prescricional na fase pré-arbitral.571 Passando-se, em pri-

meiro lugar, pelo conceito, formas e previsão legal das formas de interrupção da prescrição 

extintiva na arbitragem (1.1), a análise prosseguirá com a visão na prática arbitral da inter-

rupção da prescrição (1.2), finalizando com uma abordagem de outras questões presentes no 

período pré-arbitral, como a modificação do prazo prescricional pelas partes e a suspensão 

da prescrição (1.3).

571 Por constituir a questão mais marcante dos efeitos da prescrição na fase pré-arbitral, a interrupção da pres-
crição será abordada com mais detalhes do que em relação às demais questões (suspensão da prescrição e 
modificação convencional do prazo de prescrição).
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1.1. A questão relativa à interrupção da prescrição572 na arbitragem: conceito, formas 

e previsão legal

Se por um lado a prescrição extintiva pressupõe a inatividade do titular de um 

direito lesado,573 punindo-o em razão do ato negligente de não aduzir sua pretensão no pra-

zo estipulado pela lei, por outro lado há que se considerar que toda manifestação defensiva 

do direito por aquele titular possui o condão de apagar o prazo que já havia começado a 

transcorrer. Essa manifestação defensiva gera o que a doutrina chama de “interrupção da 

prescrição”.574

A interrupção da prescrição é conceituada por Câmara Leal como a “cessação de 

seu curso em andamento, em virtude de alguma das causas a que a lei atribui êsse efeito”.575

Diferentemente da suspensão da prescrição, em que se aproveita o prazo já ini-

ciado, na interrupção o prazo que se iniciou é destruído e, em consequência, a prescrição 

572 A expressão “interrupção da prescrição” é consagrada na doutrina brasileira e estrangeira e será utilizada 
nesta tese para fins de estabelecer uma das características do instituto da prescrição na esfera pré-arbitral. 
No entanto, é preciso deixar claro que a prescrição extintiva constitui fato jurídico consumado, de modo 
que o que se interrompe, essencialmente, é o curso do prazo prescricional. Nesse sentido, vide as pertinen-
tes palavras do professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 
Antonio Carlos Marcato: “Impõe-se, desde logo, um reparo: apesar de já consagrada pela lei e presti-
giada pela doutrina e jurisprudência, a fórmula interrupção da prescrição não expressa, rigorosamente, 
o conteú do que dela se deve extrair. [...] Prescrição é fato jurídico consumado, imune à interrupção: 
interrompe-se, isto sim, o curso de seu prazo, restando inutilizado o já decorrido e revigorado o direito 
(pretensão?) que se encontrava em risco de extinção” (grifos do original) (Interrupção da prescrição: o 
inciso I do artigo 202 do Código Civil. In: CIANCI, Mirna (Coord.). Prescrição no Código Civil: uma 
análise interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 118).

573 O que significa afirmar que, ocorrida a lesão (direito brasileiro) ou descoberta a existência do dano (mé-
todo da discoverability test), o prazo de prescrição começa a correr.

574 Nesse sentido, as palavras de Caio Mário da Silva Pereira: “Como corolário de fundar-se a prescrição na 
negligência do credor por tempo predeterminado, considera-se toda manifestação dele, defensiva de seu 
direito, como razão determinante de se inutilizar a prescrição” (Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997. v. 1, p. 447).

575 CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. 
Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 186. No mesmo sentido, a lição de Clóvis Beviláqua: “A interrupção 
diz-se natural ou civil, conforme se exercer por um ato do titular, fazendo, diretamente, cessar o estado de 
fato, preparatório ou formador da prescrição, ou por uma intervenção da autoridade pública” (Teoria geral 
do direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Paulo de Azevedo, 1955. p. 279).
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iniciada é anulada.576 Trata-se de um fato superveniente ao começo do curso do prazo pres-

cricional, que resta rejuvenescido com a concretização do ato interruptivo.577 

Outrossim, Santiago Dantas ensina que qualquer ato deliberado de cobrança, de 

exercício ou proteção ao direito, possui o condão de interromper a prescrição, extinguindo-se 

o tempo já decorrido.578 Exceção a essa atitude se dará tão somente nos casos em que hou-

ver um comportamento inequívoco do devedor de reconhecimento da existência do direito, 

o que dispensaria a necessidade do ato de cobrança para interrupção da prescrição.579 Em 

resumo: a prescrição, é certo, existe e é feita para o único e exclusivo interesse do devedor, 

mas a interrupção é ato que só interessa ao credor, é ato que depende única e exclusivamente 

de sua diligência.

Assim sendo, no direito brasileiro, a questão relativa à interrupção da prescrição 

está disposta nos arts. 202 a 204 do CCB. As hipóteses de interrupção estão inseridas nos 

incisos I a VI do art. 202. Segundo essas disposições, a prescrição é interrompida mediante 

as seguintes formas:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o 
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III – por protesto cambial;

IV – pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em 
concurso de credores;

V – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

576 Segundo Caio Mário da Silva Pereira, “Diz-se então que a prescrição fica interrompida quando ocorre um 
fato hábil a destruir o efeito do tempo já decorrido, e, em consequência, anular a prescrição já iniciada” 
(Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. 1, p. 447).

577 Nesse sentido, v. lição de Carpenter: “A suspensão faz parar, apenas, o curso da prescrição [...] mas não 
inutiliza o prazo decorrido antes do acontecimento da suspensão, se é que antes dêsse acontecimento já 
havia decorrido qualquer fração dêsse prazo de prescrição. Ao passo que a interrupção inutiliza, destrói 
qualquer prazo decorrido antes dela [...]. A suspensão pode ser um fato preexistente ao início do curso do 
prazo da prescrição da ação nascida [...] ao passo que a interrupção é sempre um fato superveniente ao 
início do curso dêsse prazo” (Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. p. 358).

578 DANTAS, Santiago. Prescrição e decadência. Programa de direito civil. Aulas proferidas na Faculdade 
Nacional de Direito. (1942-1945). Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1977. p. 404. No mesmo sentido v. CAHALI, 
Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 99.

579 Nesse sentido, afirma Silvio Rodrigues: “Os casos de interrupção da prescrição, entretanto, envolvem, em 
regra, uma atitude deliberada do credor. Esta atitude só é dispensada quando, em virtude de um comporta-
mento inequívoco do devedor, reconhecendo a plenitude do direito daquele, torna-se supérfluo interrom-
per a prescrição” (Direito civil: parte geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 334). 



243

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 
reconhecimento do direito pelo devedor.

Como se nota ainda, não há nenhuma norma concernente à interrupção da pres-

crição nos procedimentos arbitrais. Nem mesmo a figura do compromisso arbitral, existente 

no direito brasileiro antes da promulgação da Lei n.º 9.307/1996,580 figurou entre as causas 

interruptivas da prescrição, seja no CCB de 2002, seja no revogado CCB de 1916.

Na ausência de disposições concretas acerca da interrupção da prescrição ex-

tintiva na esfera arbitral, é preciso que se faça uma interpretação adequada das hipóteses 

legais acima citadas para as arbitragens internas desenvolvidas sob o território brasileiro, ou 

mesmo paras as arbitragens internacionais em que a lei aplicável ao fundo do litígio (e, pois, 

à prescrição) for a brasileira.

Com efeito, a interrupção da prescrição é uma das questões mais incertas e pouco 

desenvolvidas na seara da arbitragem, tanto na arbitragem interna quanto na internacional. 

São raras as disposições peculiares sobre o assunto, e tais regras são variadas até mesmo em 

relação ao diploma legal em que são inseridas: no âmbito do direito interno de alguns países 

nota-se a presença específica da interrupção da prescrição na arbitragem no Código Civil ou 

em leis próprias sobre arbitragem; no âmbito internacional, uma convenção internacional 

(Convenção de NY de 1974) restou inteiramente dedicada à prescrição, mas poucos países a 

incorporaram em seus sistemas jurídicos internos.581 Restaram os princípios formulados pela 

Unidroit em 2004, contemplando, entre outras disposições, regras uniformes sobre prescri-

ção extintiva, inclusive a interrupção da prescrição na esfera arbitral.

Neste tópico será estudada, em um primeiro momento, a interrupção da prescri-

ção em matéria de arbitragem, vista a partir do direito brasileiro (1.1.1). Em seguida, o fenô-

meno da interrupção da prescrição será analisado à luz do direito estrangeiro e comparado, 

em que diversas são as regras e formas para a interrupção da prescrição na arbitragem. Tais 

580 Com efeito, no revogado CCB de 1916, a figura do compromisso arbitral era regulamentada nos arts. 
1.037 a 1.048.

581 Conforme consta do website da Uncitral, a Convenção de NY de 1974 restou ratificada por apenas 21 
países. O Brasil, apesar de ter assinado, não a ratificou. Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/
en/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_status.html>. Acesso em: 25 nov. 2010. 
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regras restam estampadas tanto em Códigos Civis ou leis materiais como em lei específicas 

sobre arbitragem (1.1.2).

1.1.1. A interrupção da prescrição na arbitragem interna: o direito brasilei-

ro

No direito brasileiro, as causas interruptivas da prescrição provêm do direito 

material. Se a prescrição extintiva é um instituto que, por todas as suas características, deve 

estar contemplado no CCB,582 é certo que as causas interruptivas da prescrição merecem es-

tar consideradas no mencionado diploma.583 A interrupção da prescrição é, portanto, inerente 

à substância da controvérsia, ou, como afirmou Alfredo Buzaid, é o efeito civil atribuído à 

citação.584

A aparelhagem processual brasileira dispõe de mecanismos para viabilizar a in-

terrupção da prescrição. É desse modo que o CPC disciplina as normas que concernem à 

verificação da existência, da validade e da eficácia da citação do devedor, ou mesmo do ato 

judicial promovido para constituir o devedor em mora. A norma processual disposta no CPC 

possui assim o condão de instrumentalizar as causas interruptivas da prescrição.585 

Um exemplo básico dessa “instrumentalização” é a questão referente à citação. 

O art. 202, inciso I, do CCB condiciona à interrupção da prescrição o despacho do juiz, mes-

mo incompetente, que ordenar a citação, que deverá ser promovida “no prazo e na forma da 

582 Segundo a lição de Carpenter, “O decurso do tempo, quer sob a forma de prazo, quer sob a de prescrição, 
deve ter ingresso na parte geral do Código Civil porque é um fato jurídico que influi sôbre o nascimento 
e extinção de numerosas relações jurídicas e pode ser submetido a certas regras e preceitos gerais” (Da 
prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. p. 44).

583 Para Yussef Said Cahali, “A indicação das causas interruptivas da prescrição diz respeito ao direito mate-
rial: se a este compete estatuir as causas de extinção do direito, da pretensão e da ação, devidas à omissão 
do titular no prazo que a lei assinala, compete-lhe igualmente a indicação de atos que, representando 
exercício do direito subjetivo, da pretensão e da ação, põem termo aos efeitos extintivos que decorreriam 
de sua omissão” (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 99-100).

584 BUZAID, Alfredo. A ação declaratória no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1943. p. 173.
585 Nesse sentido, vide a lição de Yussef Said Cahali a respeito: “Ao direito processual compete instrumentar, 

no caso, os expedientes judiciais indicados, disciplinando as normas tendentes à verificação da existên-
cia, da verificação da existência, da validade, ou mesmo da eficácia da citação do devedor; do protesto 
judicial; do protesto cambial; da apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso 
de credores; do ato judicial constitutivo do devedor em mora; do ato que represente reconhecimento do 
direito pelo devedor” (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 100).
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lei processual”. Como se vê, a lei material busca auxílio na lei processual para a efetivação 

da interrupção da prescrição. O termo “citação”, mencionado no inciso I do art. 202 do CCB, 

concerne à citação válida prevista no art. 219, caput, do CPC, o que importa afirmar que não 

basta o mero despacho de juiz competente ou incompetente para que a prescrição se inter-

rompa. É necessário que a citação da parte requerida se proceda validamente.586 

Por outro lado, a lei processual confere certa flexibilidade à questão da citação 

válida no momento em que dispõe no § 1.º do art. 219 que “A interrupção da prescrição 

retroagirá à data da propositura da ação”. Ou seja, a parte diligente que cumpre o prazo de 

distribuição da ação dentro do correto prazo prescricional não pode ser penalizada pela de-

mora dos serviços judiciários para a concretização da citação do devedor.587 A citação precisa 

ser válida, mas a data efetiva da interrupção retroage à data da propositura da ação, pois foi 

naquela data em que o credor exerceu o seu direito, exerceu o ato de cobrança.588

Ocorre que na arbitragem, como visto nesta tese, não há nenhuma aplicabilidade 

do CPC ao procedimento, à exceção dos princípios processuais básicos da igualdade das par-

tes, do contraditório e do devido processo legal. No processo arbitral não há citação válida, 

não há serviço judiciário para efetivação de diligências citatórias. Questiona-se, então, como 

“instrumentalizar” as regras atinentes à interrupção da prescrição na arbitragem. Seria ade-

586 Nesse sentido, afirma Yussef Said Cahali: “Mas, para interromper a prescrição, é preciso que a citação 
exista, ainda que realizada por ordem de juiz incompetente, e não seja nula por defeito de forma. [...] Os 
requisitos da existência e da validade do ato citatório são apurados segundo a lei processual – assim, se as 
diligências nela estatuídas não se tiverem completado, com a prática dos atos necessários à sua integração, 
não se pode falar em citação com efeito de interromper a prescrição” (Prescrição e decadência. São Paulo: 
RT, 2008. p. 100).

587 Nesse sentido, vide a Súmula n.º 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argui-
ção de prescrição de decadência”. No mesmo sentido, recente julgado do STJ, de lavra do saudoso Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, assim decidiu: “Creio que não pode ser oferecida uma interpretação que 
contrarie a realidade da prática judiciária. O advogado cumpre a sua função quando entrega a petição no 
cartório e recebe a comprovação de que tal efetivamente ocorreu. Não se pode exigir que vá o advogado 
despachar com o Juiz para que ele aponha o despacho inaugural e daí comecem os efeitos decorrentes da 
propositura da ação, dentre os quais o de interromper a prescrição nos termos do art. 219, § 1.º, do Có-
digo de Processo Civil. O advogado não poderia ficar aguardando para ser recebido pelo Juiz para obter 
despacho que marcasse a propositura da ação. Isso para o Juiz seria também um trabalho desnecessário, 
considerando que o protocolo do cartório indicando a data em que exercido o direito de ação seria bastante 
para os fins de considerar-se proposta a ação e interrompida a prescrição” (STJ, 3.ª Turma, REsp 598.798-
RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06.09.2005, DJ 21.11.2005). 

588 Nesse sentido, afirma Yussef Said Cahali: “Quando o autor ajuíza a ação, está exercendo o seu direito, de 
modo que deixa de ser suscetível de ser apenado pela prescrição porque, agindo, faz cessar a omissão que 
o sujeitaria àquela penalidade” (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 104).
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quado e frutífero para arbitragem “transportar” determinadas regras do processo civil para 

fins de interrupção da prescrição?

Em razão de a arbitragem surgir mediante duas formas possíveis, é preciso veri-

ficar como a interrupção da prescrição se dá no caso da existência de compromisso arbitral 

(1.1.1.1) e, em seguida, na hipótese de existência de cláusula compromissória (1.1.1.2).

1.1.1.1. Na existência de compromisso arbitral

Em primeiro lugar, uma das questões que não causa tantas dúvidas aos operado-

res do direito é a que se refere ao ato interruptivo da prescrição quando se está diante de um 

compromisso arbitral.

Segundo Pedro Batista Martins, o compromisso arbitral constitui documento 

prévio firmado pelos compromitentes para acertar ou pôr fim à controvérsia, demonstrando 

a intenção das partes em promover a arbitragem. No compromisso, as partes admitem a efe-

tiva existência da disputa e, no ato de sua assinatura, delegam aos árbitros o poder de julgar 

a questão constante daquele documento.589 Conquanto não haja um reconhecimento absoluto 

do direito pelo devedor,590 vislumbra-se no compromisso arbitral uma potencial dúvida em 

relação ao direito em disputa, o que deflagra eventual reconhecimento do devedor de uma 

obrigação diante da parte contrária (art. 202, inciso VI, do CCB).591

589 MARTINS, Pedro A. Batista. Aspectos jurídicos do compromisso. In: ––––––; LEMES, Selma Ferreira; 
CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. p. 232. 

590 O dispositivo constante do art. 202, inciso VI, não admite que haja um reconhecimento expresso e direto 
do devedor. Dessa forma, entende Câmara Leal que “Esse reconhecimento importa em uma renúncia 
tácita ao tempo prescricional já decorrido, abrindo novo prazo para a prescrição, que se reinicia, após o 
reconhecimento. [...] A lei não exige que o ato constitua, em si, um reconhecimento direto e expresso: 
basta que importe em um reconhecimento indireto e tácito” (Da prescrição e da decadência. 3. ed. atual. 
por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 190).

591 Segundo Pedro Batista Martins, “Ao assinar o pacto de derrogação do juízo estatal e, consequentemente 
submeter a pendência ao árbitro, cuja decisão mesmo desfavorável, obrigará o devedor, concedeu este, 
ao julgador, o benefício da dúvida, reconhecendo eventual ou potencial obrigação sua perante a outra 
parte” (Aspectos jurídicos do compromisso. In: MARTINS, Pedro A. Batista; LEMES, Selma Ferreira;  
CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. p. 232).
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Por tais razões, a formalização do compromisso arbitral constitui meio hábil para 

configurar a interrupção da prescrição extintiva.592

Mesmo antes da promulgação da Lei n.º 9.307/1996, a doutrina brasileira já elen-

cava a formalização do compromisso arbitral como um ato interruptivo da prescrição. Logo, 

entendia Câmara Leal que o compromisso para o juízo arbitral se inseria dentre os “tantos 

processos preliminares, que, importando em preparo imediato para a ação, ou medidas de 

proteção ao direito, devem ser tidos como meios hábeis para a interrupção da prescrição”.593

Ora, o compromisso arbitral é a forma mais certeira de atestar a interrupção da 

prescrição na esfera arbitral.594 Equivalendo a assinatura do compromisso arbitral à proposi-

tura de uma demanda em juízo,595 não há dúvidas quanto ao efeito interruptivo da prescrição 

no momento em que firmado o compromisso arbitral.596

O fundamento, à luz do direito material, para que o compromisso arbitral se 

configure como ato interruptivo da prescrição é o inciso VI do art. 202 do CCB porque, no 

instante em que se lavra o compromisso arbitral, é exatamente quando o devedor reconhece, 

592 Dessa forma, afirmava Pedro Batista Martins, com fulcro no antigo art. 172, inciso V, do CCB de 1916 
(atualmente com redação dada pelo art. 202, inciso VI, do CCB de 2002): “Como ato extrajudicial, o 
nosso Código Civil (art. 172, V) admite aquele que importa o reconhecimento de direito de terceiros pelo 
devedor. Nesse particular, levando-se em conta a amplitude dessa disposição, podemos admitir que o 
compromisso, firmado pelas partes, constitui documento hábil para interromper o curso da prescrição que 
paira sobre os direitos patrimoniais” (Aspectos jurídicos do compromisso. In: MARTINS, Pedro A. Batis-
ta; LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos fundamentais da Lei de Arbitragem. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 231-232).

593 CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. 
Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 192. 

594 Nesse sentido, ver lição de Carreira Alvim, para quem, “Na presença do compromisso, o efeito interrup-
tivo é referido a este, pois dele constará o objeto da demanda, e a respeito desta a prescrição estará inter-
rompida; sobre isso não existe dúvida na doutrina” (Direito arbitral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
p. 100).

595 Com efeito, o art. 10 da Lei n.º 9.307/1996 contempla todos os requisitos obrigatórios do compromisso 
arbitral, e um desses requisitos é matéria objeto da arbitragem (inciso III). Por constar a matéria, causa de 
pedir e pedido, o compromisso se equipara ao que tivesse sido discorrido em uma demanda judicial.

596 Nesse sentido, a lição de Carpenter, na época em que o compromisso arbitral era regulamentado no direito 
brasileiro nos arts. 1.037 a 1.048 do CCB de 1916: “As partes litigantes não são obrigadas a submeter as 
suas demandas à decisão do Poder Judiciário. Podem, por mútuo acôrdo, submetê-las à decisão de juízes 
da sua livre escolha, membros, ou não do Poder Judiciário. A escritura pública ou particular, em que as 
partes nomeiam os juízes da sua livre escolha, e precisam a questão ou controvérsia que êles deverão 
decidir, é o compromisso arbitral [...]. Ora, é claro que assinado pelas partes o compromisso arbitral, tem 
o autor interrompido a prescrição da sua ação contra o réu, porque a assinatura dêsse compromisso, pelo 
autor e pelo réu, equivale à propositura de uma demanda em juízo” (Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Nacional de Direito, 1958. p. 368-369). No mesmo sentido v. CAHALI, Yussef Said. Prescrição e deca-
dência. São Paulo: RT, 2008. p. 131.
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de forma inequívoca, a existência do direito pleiteado. É o momento em que, de maneira 

simultânea, o credor promove o ato de cobrança necessário ao ponto de partida da interrup-

ção e o devedor é atingido, pois foi dado a ele conhecimento da demanda.597 A partir desse 

momento, a prescrição resta, inarredavelmente, interrompida.598

Assim, a formalização do compromisso arbitral é ato que configura a interrupção 

da prescrição, seja na esfera extrajudicial, seja na judicial, quando for o caso de formalização 

do compromisso em virtude da resistência da parte requerida em se submeter à arbitragem,599 

o que se fará nos moldes do art. 7.º da Lei n.º 9.307/1996.600

1.1.1.2. Na existência de cláusula compromissória

Diferentemente do compromisso, em que as duas partes, juntas, formalizam em 

um só ato a instauração da controvérsia, fazendo com que o prazo prescricional se interrom-

pa automaticamente, no caso da cláusula compromissória maiores dúvidas podem surgir 

quanto à interrupção da prescrição. Quatro são as posições da doutrina brasileira a respeito, 

demonstrando que, para uns, haveria uma influência, ainda que por analogia, do CPC, ao 

passo que para outros o CPC não causaria qualquer influência na forma de interrupção da 

prescrição.

597 Em sentido contrário, aduz Cézar Fiuza: “Ao meu ver, no entanto, o compromisso, em si mesmo, nem 
interrompe nem suspende a prescrição. Esta seria, indubitavelmente, interrompida não pelo compromisso, 
mas pela citação ou pelo comparecimento espontâneo das partes perante o árbitro” (Teoria geral da arbi-
tragem. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 102).

598 Seguindo a mesma linha de entendimento, afirma Rodrigo de Almeida Magalhães: “O compromisso tam-
bém constitui documento hábil para interromper o curso da prescrição, pois a interrupção do prazo pres-
cricional sujeita-se, normalmente, a uma manifesta atitude do titular do direito ou confissão do devedor. 
Deve demonstrar que a pessoa está diligente, pronta para defender seus interesses, e com a assinatura do 
compromisso, a parte demonstra isso (art. 202, VI do Código Civil)” (Arbitragem e convenção arbitral. 
Belo Horizonte: Mandamentos, 2006. p. 190).

599 Pedro Batista Martins entende que na ação judicial proposta para formalização de compromisso arbitral 
“a parte age pró-ativamente, deixando claro ao réu, que recebe a devida citação, sua insatisfação quanto a 
pendência existente entre eles que deve ser resolvida de modo a preservar seu direito e comprova, ainda, 
não estar sendo negligente na preservação dos seus legítimos interesses, já que adotou a medida prelimi-
nar e inicial na direção desse desiderato” (Aspectos jurídicos do compromisso. In: MARTINS, Pedro A. 
Batista; LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos fundamentais da Lei de Arbitra-
gem. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 234).

600 Com a ressalva de que, caso o devedor recalcitrante, notificado nos moldes do art. 6.º da Lei n.º 9.307/1996, 
contranotifique o requerente, se recusando a participar da arbitragem, mas, não obstante reconhecendo a 
existência do direito pleiteado, a interrupção da prescrição estará inarredavelmente configurada.
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a) A primeira posição: interrupção da prescrição no momento em que 

instituída a arbitragem

Inicialmente, a posição da doutrina brasileira sempre condicionou a interrup-

ção da prescrição extintiva à efetivação da instituição da arbitragem. A base de apoio para 

afirmar o momento da interrupção da arbitragem, quando da existência de cláusula compro-

missória, é, segundo boa parte da doutrina brasileira, o art. 19 da Lei n.º 9.307/1996, verbis: 

“Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, 

ou por todos, se forem vários”. 

Assim, aduz a doutrina, com enfoque no modelo processual advindo do CPC, 

que a prescrição se interrompe quando instaurado o procedimento arbitral, o que se dá, nos 

termos da regra supracitada, quando efetivamente constituído o tribunal arbitral. Joel Dias 

Figueira Júnior entende, por exemplo, que 

Considera-se instituída a arbitragem e, portanto, instaurado o processo 
arbitral, quando a nomeação for aceita pelo árbitro ou por todos, se forem 
vários (art.19). De forma assemelhada ao que se verifica no processo civil 
tradicional, a instauração da arbitragem trará como efeito a interrupção da 
prescrição, fará litigiosa e coisa, induzirá litispendência.601

A essa corrente filia-se Alexandre Freitas Câmara, para quem a norma contida 

no art. 19 da Lei n.º 9.307/1996 teria o condão de se equiparar à disposição do art. 263 do 

CPC,602 o qual determina o momento em que se considera a demanda proposta. Aduz esse 

autor que a regra do art. 19 da Lei n.º 9.307/1996 é “essencial por evitar dúvidas quanto a 

temas como a interrupção da prescrição [...] entre outros”.603

601 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. 2. ed. São Paulo: RT, 1999. p. 206. 
No mesmo sentido, v. FERNANDES, Marcus Vinícius Tenorio da Costa. Anulação da sentença arbitral. 
São Paulo: Atlas, 2007. p. 20.

602 Art. 263 do CPC: “Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, 
ou simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, só produz, 
quanto ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois que for validamente citado”. A assimilação do 
art. 263 do CPC à regra do art. 19 da Lei n.º 9.307/1996 é descrita por João Alberto de Almeida da seguinte 
forma: “Daí, é de se ver que o ato de aceitação do encargo pelo árbitro dá conformação à fase postulatória 
do processo arbitral, pois se pode dizer que ali está incluído também o ato citatório e o ato de defesa. Nes-
se caso, pode-se mesmo admitir tal momento também como o da propositura da demanda, tal qual se dá 
no processo judicial por meio do contido no artigo 263 do Código de Processo Civil”. ALMEIDA, João 
Alberto de. Processo arbitral. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 90. 

603 CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem: Lei n.º 9.307/96. 5. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro:  
Lumen Juris, 2009. p. 68. No mesmo sentido, João Alberto de Almeida afirma que: “Em assim sendo, 
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Em suma: a posição da parcela da doutrina acima citada é de que a prescrição se-

ria interrompida quando efetivamente instituída a arbitragem, isto é, quando aceita a missão 

pelos árbitros, nos termos do art. 19 da Lei n.º 9.307/1996. Para a efetivação dessa premissa, 

o único fundamento da lei material a respeito seria a aplicabilidade do inciso I do art. 202 do 

CCB à arbitragem.604 

• Críticas à primeira posição

A posição acima descrita para caracterizar o momento da interrupção da prescri-

ção na arbitragem não pode ficar imune a críticas.

Em primeiro lugar, há que ressaltar que é inconsistente a premissa segundo a 

qual a arbitragem é instituída tão somente quando aceita a missão pelos árbitros. Como já 

abordado, uma mera aceitação do encargo pelos árbitros não é suficiente para a instituição 

formal da arbitragem, eis que antes mesmo da confirmação da constituição do tribunal ar-

bitral poderão surgir divergências quanto à nomeação de um árbitro ou outro, em que um 

pedido de recusa poderia ser apresentado por qualquer das partes, diante de eventual revela-

ção prévia.605 Como pondera Pedro Batista Martins, a fase pré-arbitral tem o seu termo final 

apenas com a confirmação dos árbitros, o que implica dizer que “somente com a confirmação 

dos árbitros (e não da sua aceitação) se terá por instituída a arbitragem”.606

incluso, tido por realizado o ato citatório, não é de se afastar que a aceitação pelo árbitro produz efeitos 
diversos e consideráveis. [...] Dentre os primeiros dos efeitos, como já afirmado, pontifica o aperfeiçoa-
mento da relação processual, fixando-se os sujeitos do processo, ou seja, as partes e o juiz. Ainda em 
primeiro plano, outros efeitos imediatos emergem da aceitação, quais sejam, à similitude do inserido no 
artigo 219 do Código de Processo Civil, reafirma-se a prevenção do juízo, interrompe-se a prescrição, 
torna-se a coisa litigiosa [...]” (Processo arbitral. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 90-91).

604 Dessa forma, entende Fábio de Possídio Egashira que a interrupção da prescrição estampada no inciso I 
do art. 202 do CCB, por “despacho do juiz”, se aplicaria à arbitragem pelo seguinte motivo: “Como ao 
intérprete é dado sistematizar, entendemos que a aplicação decorre do fato de a Lei de Arbitragem haver 
ressaltado que a atividade do árbitro é idêntica à do juiz togado, ambos exercem verdadeira função juris-
dicional, conhecendo o fato e aplicando o direito, cuja decisão produz a mesma eficácia da decisão estatal. 
Por isso é que a Lei de Arbitragem estabelece que o árbitro é juiz de fato e de direito e a Lei Processual 
reconhece a sentença arbitral como título executivo judicial, podendo até mesmo ser constituída a hipo-
teca judiciária” (Arbitragem e prescrição. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 8, p. 40, 
jan.-mar. 2006).

605 O dever de revelação do árbitro é regulamentado pelo art. 14, § 1.º, da Lei n.º 9.307/1996: “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”. 

606 MARTINS, Pedro A. Batista. As três fases da arbitragem. Revista do Advogado, São Paulo: AASP, ano 
XXVI, n. 87, p. 88, 2006.
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Em segundo lugar, não é crível que se possa esperar até a confirmação efetiva 

da instituição da arbitragem para que um credor diligente dê por interrompida a prescrição. 

Imagine-se que o prazo de prescrição para que se intente determinada demanda esteja nos 

seus últimos dias. Não seria justo tampouco correto aguardar todo o trâmite de instituição 

formal da arbitragem, que normalmente é longo,607 para que o curso do prazo prescricional 

fosse interrompido.608 O credor seria certamente prejudicado, pois o lapso prescricional po-

deria ter o seu transcurso efetivado.

Em terceiro lugar, não existe a figura processual da citação na arbitragem. No 

procedimento arbitral, existe, em primeiro lugar, um pedido de instauração da arbitragem, 

que engloba a controvérsia propriamente dita, o contrato que contém a convenção arbitral e, 

usualmente, a indicação de um árbitro. Nas arbitragens organizadas por uma instituição, a 

secretaria do órgão normalmente envia o referido pedido à parte contrária, e esta por sua vez 

simplesmente indica seu árbitro. Após a formalização da constituição do tribunal arbitral é 

que as partes se reúnem para firmar o Termo de Arbitragem, ocasião em que o calendário do 

procedimento será debatido, incluindo os prazos de manifestação e da sentença.609 Igualmen-

te ocorre nas arbitragens ad hoc. Por mais que não haja uma instituição regulamentando o 

procedimento arbitral, não existe o ato de citação da parte contrária no procedimento. Meras 

607 Nesse sentido, aduz Pedro Batista Martins: “Não se exige que a arbitragem esteja instituída, mas unica-
mente que seja apresentado o pedido de instituição da arbitragem. Caso contrário, estar-se-ia impondo à 
parte interessada o cumprimento de uma obrigação que foge ao seu controle e, quiçá, impossível de ser 
obtida. Afinal, sabe-se que os trâmites prévios à instituição da arbitragem demandam certo tempo e que, 
usualmente, o prazo extrapola os 30 dias regulamentares para a manutenção da eficácia da medida limi-
nar” (As três fases da arbitragem. Revista do Advogado, São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 89, 2006). 
Da mesma forma entende Donaldo Armelin, sustentando a insuficiência da premissa de que a instauração 
formal da arbitragem traria como efeito a interrupção da prescrição: “Dúvidas inexistem a respeito da apti-
dão da instauração da arbitragem para se constituir no ato hábil para provocar essa interrupção. Entretanto, 
a instauração apenas ocorre ex vi legis, quando da aceitação da nomeação pelo árbitro ou árbitros, o que 
pode demandar lapso de tempo maior ou menor, mas sempre atuando em detrimento da parte que pretende 
ver interrompida a prescrição” (Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: 
RT, n. 15, p. 77, out.-dez. 2007).

608 Sobre a questão, oportuno o entendimento de Eduardo de Albuquerque Parente, que defendeu a seguinte 
premissa: “Entretanto, não parece razoável impor à parte que procura exercer o seu direito da forma como 
celebrado o contrato o transcurso da prescrição, se a instituição se atrasa ou se a parte contrária protela 
o procedimento para a aceitação do encargo pelos árbitros, ciente de que é ato fundamental para a inter-
rupção da prescrição. [...] Assim, pensamos que a interpretação que se adapta à arquitetura processual 
sistêmica do processo arbitral é a de que, considerando o árbitro juiz de fato e de direito (art. 18), após 
a sua aceitação no encargo, se o procedimento estabelecido, institucional ou volitivamente, não prever o 
ato do árbitro em mandar citar, que a parte deva assim requerer, para efeito de interromper a prescrição” 
(Processo arbitral e sistema. 2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, p. 143. No prelo). 

609 É dessa forma que ocorre, por exemplo, no Regulamento de Arbitragem da CCBC (arts. 5.1 a 5.9) e no 
Regulamento de Arbitragem da CCI (arts. 4.º e 5.º).
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notificações são trocadas, para efeito de conhecimento, por ambas as partes, dos pleitos e 

dos árbitros indicados. Desta feita, a posição de equiparação da norma contida no art. 263 

do CPC ao art. 19 da Lei n.º 9.307/1996 é inócua porquanto ausente na arbitragem a figura 

processual da citação.610 

Por fim, e não menos importante, já ficou comprovado que o processo arbi-

tral é autônomo, dotado de regras próprias, não se aplicando quaisquer preceitos dispos-

tos no CPC.611 Regras como a do art. 263 e a do art. 219 do referido diploma são dis-

positivos do diploma processual referido, e não princípios. São inaplicáveis a qualquer 

arbitragem.

Contudo, ainda assim parcela respeitável da doutrina brasileira entende que de-

terminados preceitos do CPC deveriam se aplicar de forma analógica à arbitragem, ao menos 

para privilegiar aquele credor, que, diligentemente, exerceu dentro do prazo o seu ato de 

cobrança, com o pedido de instauração da arbitragem. Trata-se da segunda posição a respeito 

da forma de interrupção da arbitragem, analisada no ponto a seguir.

610 Conforme a lição de Carreira Alvim, “Em sede judicial, inclusive na demanda de constituição judicial de 
compromisso, a prescrição é interrompida pela citação válida, mas no juízo arbitral não tem lugar um ato 
formal de citação” (Direito arbitral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 99). No mesmo sentido afirma 
Francisco Gonçalves Neto: “À partida, há sublinhar que na arbitragem não há citação, donde afastados 
exames aos arts. 172 do Código Civil e 219 e parágrafo 1.º do CPC. A ação arbitral pode ser proposta por 
meio de petição escrita, dirigida a um árbitro ou árbitros, a quem se pede a solução de litígio, que é expos-
to em face do réu ou demandado. Completa-se a relação jurídico-processual arbitral (partes interessadas 
e árbitro ou árbitros) tão logo aceita a nomeação por estes últimos (art. 19 e ss da Lei n. 9.307/1996)” 
(Arbitragem e prescrição. Revista LTr: Suplemento Trabalhista, São Paulo: LTr, v. 38, fascículo n. 117, p. 
538, 2002). Ver ainda a lição de Pedro Batista Martins, para quem, “Nesse caso, não há despacho do árbi-
tro ordenando a citação, mas apenas uma comunicação da câmara de arbitragem à outra parte, informando 
a existência do conflito e o pedido de instituição da arbitragem” (As três fases da arbitragem. Revista 
do Advogado, São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 89, 2006). Finalmente, confira-se posicionamento 
de Donaldo Armelin: “Diferentemente do que ocorre com a citação no processo estatal, a instituição da 
arbitragem dá-se com a aceitação do árbitro ou dos árbitros integrantes do tribunal arbitral. Assim, en-
quanto no processo estatal a citação completa a relação processual, na arbitragem a presença das partes, 
já definida na convenção de arbitragem, é completada com a integração do árbitro ou dos árbitros. A 
estruturação de ambas as relações jurídicas faz-se diferentemente. Na arbitragem existe sempre um hiato 
entre a convenção das partes litigantes e a aceitação do árbitro ou árbitros. Dessa diferença podem emergir 
consequências relevantes” (Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 
15, p. 74, out.-dez. 2007).

611 A esse respeito, aduz Eduardo de Albuquerque Parente: “Esse modelo típico do processo arbitral é de-
corrente de seu universo interno, produzido por ele mesmo, em função dos princípios que o regem e o 
informam, contexto totalmente diverso do paradigma estatal. Na medida em que seus instrumentos são 
produzidos pelo próprio sistema arbitral, ele é autorrerefente, e, por isso, autônomo. Principalmente em 
relação ao sistema do processo estatal” (Processo arbitral e sistema. 2010. Tese (Doutoramento) – Facul-
dade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 57. No prelo).
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b) A segunda posição: aplicação à arbitragem do efeito retroativo da 

interrupção da prescrição previsto no § 1.º do art. 219 do CPC

Na esteira da aplicabilidade analógica do CPC à interrupção da prescrição na 

arbitragem, outra parcela da doutrina brasileira vai mais a fundo e clama pelo “transplante” 

das regras contidas nos arts. 202, inciso I, do CCB e 219, § 1.º, do CPC à esfera arbitral, de 

modo que se estabeleça como ato interruptivo da prescrição na arbitragem o mero pedido de 

instauração da demanda.

Segundo essa posição, a mera distribuição do pedido de instauração da arbitra-

gem teria o condão de interromper a prescrição, porquanto, ao momento de efetiva constitui-

ção do tribunal arbitral, o efeito interruptivo da prescrição retroagiria à data da distribuição 

do pedido, em razão do “empréstimo” à arbitragem do dispositivo constante do art. 219, § 

1.º, do CPC.

É o que pensa, por exemplo, Pedro Batista Martins. Para esse autor, o ato inter-

ruptivo da prescrição se aperfeiçoa antes mesmo da instituição da arbitragem. Isto é, for-

mulado e distribuído o pedido de instauração da arbitragem, operar-se-iam os efeitos do art. 

202, inciso I, do CCB conjugado com a disposição do art. 219, § 1.º, do CPC, fazendo com 

que, no momento da instituição formal da arbitragem, ocorresse o efeito retroativo da data 

da interrupção para o dia da instauração do pedido.612 

Essa modelagem de interrupção, baseada nas normas do CPC, seria importante 

para os que defendem essa premissa, a fim de não causar prejuízos ao demandante, eis que, 

com o ato de distribuir pedido de instauração da arbitragem, ele estaria comprovando regular 

exercício de um direito, ou seja, estaria dando início a uma ação absolutamente equivalente 

à que se faz no meio judicial.613 Não poderia ser o requerente prejudicado com a ausência 

612 Assim, nos dizeres originais do referido autor “[...] o ato interruptivo da prescrição se aperfeiçoa antes 
mesmo da instituição da arbitragem. Penso que a mera solicitação de instituição de arbitragem é suficiente 
para a salvaguarda do direito de ação do demandante. Conquanto o Código Civil (art. 202, I) se refira a 
‘despacho do juiz, mesmo incompetente que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e 
na forma da lei processual’, por certo essa hipótese há de ser transplantada para a arbitragem de maneira 
integrativa com os pressupostos que orientam o instituto”. MARTINS, Pedro A. Batista. As três fases da 
arbitragem. Revista do Advogado, São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 89, 2006.

613 Assim entende Pedro Batista Martins: “Obviamente que a parte deve se manter diligente no que toca à no-
tificação do demandado pela instituição da arbitragem. Mas, no meu entender, com o pedido de instituição 
de arbitragem o demandante comprova o regular exercício de um direito (i.e. interrupção da prescrição), 
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de normas específicas a respeito da interrupção da prescrição na seara arbitral e, portanto, o 

“transplante” da regra acerca do efeito retroativo da interrupção da prescrição disposta no 

CPC seria de grande valia para o procedimento arbitral.

Da mesma forma entende Donaldo Armelin. Para esse autor, a ausência de regras 

equiparando a fase pré-arbitral à fase pré-processual não impediria a transposição de uma 

regra a outro sistema em virtude, sobretudo do “paralelismo dos seus efeitos”.614 Em outras 

palavras: para existir eficácia do ato interruptivo da prescrição na arbitragem (quando da 

existência de cláusula compromissória), haverá de imperar a retroeficácia prevista no art. 

219, § 1.º, do CPC, de modo a não prejudicar a parte que, de forma diligente, fez valer o seu 

ato de cobrança mediante o pedido de instauração do procedimento arbitral.615

A hipótese proposta pelos posicionamentos acima referidos seria baseada no fato 

de que, tanto na arbitragem como no processo judicial há a presença da garantia constitu-

cional do acesso à justiça, e, como a opção pela arbitragem faz com que automaticamente se 

exclua o ingresso na jurisdição estatal, não há como subtrair da arbitragem o efeito de inter-

romper a prescrição. Portanto, a aplicação por analogia à arbitragem da disposição constante 

do art. 219, § 1.º, do CPC evitaria situações indesejáveis, segundo entende Donaldo Armelin, 

[...] como aquela do signatário de convenção de arbitragem, e, pois, 
submetido aos efeitos desta, que não conseguir no período que mediar entre 

pois, com esse ato, está dando início a uma ação, não de cunho judicial, mas, em tudo e para tudo, a ela 
equivalente. Inclusive para fins de interrupção da prescrição” (As três fases da arbitragem. Revista do 
Advogado, São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 90, 2006).

614 Dessa forma, entende o referido autor: “A ausência de legislação equiparando atos de início do processo 
civil e da arbitragem para fins de interrupção da prescrição, não impede que se extraia do sistema o para-
lelismo dos seus efeitos, até porque a via arbitral serve, assim como o processo civil, de veículo legal e 
constitucional para o acesso à Justiça, observando os mesmos princípios garantidores do devido processo 
legal, guardadas as peculiaridades desses dois institutos”. ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, p. 79, out.-dez. 2007.

615 Assim, o eminente professor de Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
conclui o seu entendimento: “A iniciativa da parte interessada demonstra o seu propósito de exercitar a 
sua pretensão na tela arbitral. Não pode, destarte, restar prejudicada pela resistência da parte contrária ou 
por deficiências da máquina judiciária. Por isso mesmo, a citação da parte contrária, com a retroeficácia 
prevista no art. 219, § 1.º, do CPC, deve ser considerada como hábil para interromper a prescrição da pre-
tensão da parte diligente, que não conseguiu instituir a arbitragem antes do término do prazo prescricional 
previsto para a sua pretensão. [...] Com efeito, ainda que a instauração da arbitragem dependa da aceitação 
do árbitro ou árbitros, a anuência das partes, quanto ao início do seu procedimento prévio, deve gerar tal 
interrupção, pois reflete a existência do litígio e a intenção de obter a sua solução com a afirmação de 
pretensão”. ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: 
RT, n. 15, p. 78, out.-dez. 2007.
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a instituição da arbitragem e a necessária realização de atos indispensáveis 
a essa instituição.616 

• Críticas à segunda posição

Assim como no caso anterior, a segunda posição a respeito da interrupção da 

prescrição na arbitragem é criticável.

Por mais louvável que seja o entendimento de privilegiar o credor diligente, que 

intentou sua demanda arbitral no correto prazo prescricional, protegendo-o das delongas 

usualmente verificadas na constituição de um tribunal arbitral, tal posição resta em desacor-

do com as hipóteses de interrupção da prescrição ditadas pela lei material brasileira, especi-

ficamente em relação ao art. 202, inciso I, do CCB.

Como reiteradamente exposto nesta tese, prescrição extintiva é questão de direi-

to material. Não importa que tipo de processo, judicial ou arbitral, desenvolvidos no âmbito 

do direito interno brasileiro, todas as questões que envolvem a prescrição devem ser anali-

sadas à luz do CCB.

A pretensa aplicabilidade do efeito retroativo da interrupção da prescrição na ar-

bitragem esbarra na própria lei material. Com efeito, a disposição contida no art. 202, inciso 

I, do CCB (“despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado 

a promover no prazo e na forma da lei processual”) remete à automática aplicação da lei 

processual brasileira, isto é, à disposição dos arts. 213 e 263 e, finalmente, do art. 219, § 1.º, 

do CPC. Em uma frase: a lei material remete à interrupção da prescrição à figura da citação 

válida.

Ocorre que, no processo arbitral, como já analisado, não existe a figura proces-

sual da citação.617 E ainda que ela existisse seria tão somente um pequeno “empréstimo” da 

616 ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, 
p. 79, out.-dez. 2007.

617 Ainda que inexistente o ato citatório no procedimento arbitral, alguns doutrinadores pensam que o ato 
de “mandar citar” seria possível no processo arbitral, à condição, entretanto, de que o tribunal arbitral 
estivesse constituído. Nesse sentido v. PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. 
2010. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 143. No 
prelo. Vide também a posição de João Bosco Lee para quem “somente poderá se dar o despacho para 
citação referida no art. 202, inc. I, do Diploma Civil nacional, quando o tribunal estiver constituído” (A 
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lei processual clássica ao sistema do processo arbitral como forma de chamar o réu para se 

defender. O CPC, repita-se, não se aplica à arbitragem. Seus dispositivos são próprios à má-

quina judiciária estatal, e, à exceção dos seus princípios gerais, não se aplicam a qualquer 

arbitragem.618 

Portanto, transportar a regra do art. 202, inciso I, do CCB, conjugada com a dis-

posição do § 1.º do art. 219 do CPC, seria não apenas uma transposição em desacordo com 

a lei material brasileira, mas, o que é mais grave, aplicar em uma arbitragem um dispositivo 

do CPC, o que não se admite, ressalvados os casos mais específicos, como naqueles em que 

há notória resistência da parte demandada em participar do procedimento arbitral, dando en-

sejo à aplicação do art. 7.º da Lei n.º 9.307/1996. Nesse caso, já na esfera judicial, aí sim os 

supramencionados dispositivos do CPC teriam aplicação, inclusive para fins de interrupção 

da prescrição.619

Nos processos arbitrais a ausência da figura processual da citação faz com que se 

exclua qualquer transposição da regra disposta não apenas na lei material (art. 202, inciso I, 

do CCB) como, por consequência, da lei processual (art. 219, § 1.º, do CPC).

Prescrição é questão de direito material, e a interrupção da prescrição é o efeito 

material, o efeito civil atribuído à citação. 

A louvabilidade da proposta não aceita em razão de toda a lógica proposta nesta 

tese propugnaria, sim, uma mudança na lei civil, de modo que uma disposição específica 

acerca da interrupção na arbitragem fosse contemplada.

internacionalidade da arbitragem – A lei aplicável à prescrição – A interrupção do prazo prescricional em 
procedimento arbitral (parecer). Estudos de arbitragem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 371).

618 Nesse sentido, pertinente o entendimento de Eduardo de Albuquerque Parente: “[...] Isso porque, pela lei 
material, não é o ato de aceitação do encargo, ou ajuizamento da demanda, que interrompe a prescrição, 
mas o ato do julgador de mandar citar a contraparte. Logo, a alternativa de que a interrupção se daria na 
aceitação do encargo, retroagindo seus efeitos ao requerimento, além de não se coadunar com o direito 
material aplicável à prescrição, errando no direito aplicável, traria ainda o equívoco de transferir a regra 
de direito processual não aplicável ao processo arbitral [...]” (Processo arbitral e sistema. 2010. Tese 
(Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 143. No prelo).

619 Nesse sentido afirma Carreira Alvim: “[...] se uma das partes se vir na contingência de pedir a instituição 
judicial do compromisso, aplicam-se as regras processuais (art. 219, § 1.º c./c. art. 263 do CPC)” (Direito 
arbitral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 101).
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No entanto, não havendo citação no processo arbitral e não se aplicando o CPC 

às arbitragens, a solução de interrupção proposta no art. 202, inciso I, do CCB resta descar-

tada.

É preciso investigar as outras formas previstas pela lei civil brasileira que se 

coadunam com a arbitragem. Uma terceira posição, mais branda que as anteriores, procura 

simplificar o método interruptivo da prescrição na arbitragem, como se verificará no item 

seguinte.

c) A terceira posição: interrupção da prescrição mediante o recebimento, 

pelo devedor, da notificação da demanda arbitral

A terceira posição colocada pela doutrina brasileira para a interrupção da pres-

crição na arbitragem seria a mais simples de todas e residiria na seguinte premissa: comuni-

cada à parte contrária a existência do pedido de instauração da arbitragem, o curso do prazo 

prescricional estaria automaticamente interrompido. 

Apesar de a doutrina defensora dessa posição não deixar exatamente claro o 

fundamento extraído da lei material para a configuração da interrupção da prescrição, ela 

possibilita transparecer que a propositura da demanda arbitral e a correspondente comunica-

ção ao requerido, da existência da demanda, se enquadrariam em um ato judicial de modo a 

constituir o devedor em mora, nos termos do inciso V do art. 202 do CCB (“por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor”).620

Essa é a posição adotada, por exemplo, por J.E. Carreira Alvim. Para esse autor, 

atos correspondentes ao exercício de um direito, com eficácia de ensejar a constituição em 

mora, teriam o condão de interromper a prescrição. Entre esses atos estaria presente o pedido 

620 Essa disposição, também constante do revogado CCB de 1916, era veemente criticada pela doutrina ci-
vilista, que entendia não ser aquela previsão capaz de interromper a prescrição. Assim compreendia Car-
penter: “[...] Mas a interpelação feita com o só intuito de constituir em mora, não é causa interruptiva da 
prescrição; antes de cair em mora o sujeito passivo da ação, não pode o sujeito ativo desta exercitá-la, 
porque ela ainda não nasceu. Por outras palavras: a constituição em mora não interrompe o curso da pres-
crição, mas sim é o momento em que êsse prazo principia a correr” (Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Nacional de Direito, 1958. p. 382).
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de instauração da arbitragem se este permitisse individuar suficientemente a pretensão. Em 

resumo, entende Carreira Alvim que, em sede arbitral, a prescrição é interrompida 

[...] por meio de qualquer ato, comunicado à parte contrária, que importe 
em diligência no sentido de submeter a controvérsia à arbitragem, o que, 
em última análise, significa fazer valer o direito material no juízo arbitral.621

A base de apoio para essa sustentação seria o fato de que, atingindo de maneira 

eficaz a parte contrária com a pretensão de direito material ainda na fase preliminar da arbi-

tragem, os requisitos da interrupção da prescrição já teriam sido cumpridos, pois, se de um 

lado o credor promoveu diligentemente o seu ato de cobrança, mediante a distribuição do 

pedido de instauração da arbitragem, por outro lado, o devedor, verdadeiro interessado na 

prescrição, foi previamente atingido e notificado da existência da demanda, podendo assim 

organizar a sua defesa, guardando as eventuais provas que poderiam contrapor ao pedido. 

Seria o que a doutrina afirma ser um ato judicial promovido pelo credor contra o devedor (e 

não deste contra aquele) de modo a operar a interrupção da prescrição.622

 Em resumo: a arbitragem teria o seu início antes mesmo da composição do tri-

bunal arbitral, em virtude de o art. 19 da Lei n.º 9.307/1996, como afirma Selma Lemes, se 

projetar “para o futuro”,623 o que faria com que o ato interruptivo da prescrição se desse antes 

mesmo de a jurisdição arbitral estar definitivamente configurada.

621 CARREIRA ALVIM, J.E. Direito arbitral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 101. Seguindo a mes-
ma linha de entendimento de Carreira Alvim, Yussef Said Cahali assim se manifesta: “Na cláusula com-
promissória, interrompe-se a prescrição com a manifestação da outra parte interessada, por via postal ou 
por outro meio qualquer de comunicação, de sua intenção de dar início à arbitragem [...]” (Prescrição e 
decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 131). No mesmo sentido, ver ainda o estudo de Francisco Gonçalves 
Neto: “Entende-se, pois, que (a) inicia-se a contagem do prazo prescricional no momento em que exsurge 
o conflito decorrente do contrato em que se contém cláusula compromissória, sendo interrompida pela 
parte interessada mediante a propositura da ação arbitral ou qualquer comunicação eficaz” (Arbitragem e 
prescrição. Revista LTr: Suplemento Trabalhista, São Paulo: LTr, v. 38, fascículo n. 117, p. 539, 2002). 

622 Nesse sentido, v. CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 129.
623 Para Selma Lemes, “verifica-se que a lei no art. 19 se refere e se projeta, a princípio, para o futuro, para a 

partir do tribunal constituído [...]. Nada impede tenha o procedimento arbitral início ‘antes’ da aceitação 
da nomeação pelo árbitro, como depois da constituição da arbitragem [...]”. E conclui: “A constituição do 
Tribunal Arbitral, a teor do art. 19, projeta-se, a princípio, a partir da aceitação dos árbitros para frente. 
A relação processual já existe desde o início do procedimento arbitral, e como tal, produz seus efeitos” 
(A inteligência do art. 19 da Lei de Arbitragem (instituição da arbitragem) e as medidas cautelares prepa-
ratórias. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo: RT, v. 20, p. 
415-417, abr.-jun. 2003).
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Essa posição se coadunaria, em princípio, com as arbitragens organizadas por 

uma instituição arbitral. O Regulamento de Arbitragem da CCI, por exemplo, dispõe de 

forma clara os requisitos para a notificação arbitral, o que seria uma espécie de “citação” 

da parte contrária de modo a tomar conhecimento da demanda. Logo, o art. 4.º, item 1, do 

Regulamento de Arbitragem da CCI624 dispõe o seguinte:

Artigo 4.º Requerimento de arbitragem 

1. A parte que desejar recorrer à arbitragem segundo o presente Regulamento 
deverá apresentar o seu requerimento de arbitragem (“Requerimento”) à 
Secretaria, que notificará o Requerente e o Requerido do recebimento do 
Requerimento e da data em que ocorreu. 

A disposição acima transcrita estaria em consonância com a posição da parcela 

da doutrina brasileira de que a notificação do devedor acerca da demanda arbitral teria o 

condão de interromper o curso do prazo prescricional.

Louvável pela sua simplicidade e objetividade, essa posição pode produzir efei-

tos em plena consonância com a natureza do ato interruptivo da prescrição, mas, ainda as-

sim, não pode ficar imune a certas críticas, sobretudo à luz do direito material brasileiro.

• Críticas à terceira posição

A terceira posição concernente à forma de interrupção da prescrição no âmbito 

arbitral prima pela sua objetividade e respeita os princípios básicos que norteiam o instituto 

da prescrição extintiva. Esse respeito é verificado no momento em que esta posição se baseia 

na primeira comunicação ofertada à parte contrária sobre a existência de uma demanda arbi-

tral. Ora, sendo o instituto da prescrição extintiva uma arma de defesa do devedor, nada mais 

normal e coerente do que operar a interrupção da prescrição no momento em que o credor 

diligente comunica o devedor de sua intenção de instaurar procedimento arbitral em relação 

a determinada controvérsia. 

Ocorre que, à luz do direito material brasileiro, tal posição não se coaduna com 

as hipóteses verificadas no art. 202, e seus incisos, do CCB. A menos que, ainda que em 

624 Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, em vigor a partir de 1.º.01.1998.
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sede extrajudicial, antes mesmo da instauração do procedimento arbitral, o devedor fosse 

notificado pelo credor da existência da controvérsia, e, em resposta (“contranotificação”), 

reconhecesse, de forma inequívoca, a existência do direito. Nessa hipótese, a interrupção da 

prescrição ocorreria com base no inciso VI do art. 202 do CCB.

No entanto, o problema persiste no momento em que a doutrina elenca essa 

forma de interrupção, conquanto implicitamente, nos termos do inciso V do art. 202 (inter-

rupção “por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor”). 

Com efeito, em sede arbitral, a expressão “ato judicial” só se mostra presente 

no momento em que o juízo arbitral existe. Quando distribuído o pedido de instauração de 

arbitragem, um árbitro é indicado, isso é certo, mas não há ainda a composição final do tri-

bunal, mesmo que seja a hipótese de árbitro único. Como já visto anteriormente, o processo 

de constituição formal de um tribunal arbitral pode ser longo, e o poder de decisão do árbitro 

somente passa a existir quando o tribunal for efetivamente constituído e se declarar compe-

tente para processar e julgar a demanda. Antes disso, não há como conceber na arbitragem 

“atos judiciais”625 ou entender que há “relação processual”626 na arbitragem, como pensa 

Selma Lemes.

A crítica posta acima vale tanto para as arbitragens ad hoc quanto para as ins-

titucionais, ressalvando, é claro, os casos em que o devedor manifestamente reconhece a 

existência do direito na fase pré-arbitral, o que, reafirma-se, tem o condão de interromper a 

prescrição.

No tocante à arbitragem institucional, no caso, CCI, também não procederia a 

mera comunicação do devedor acerca da demanda para interromper o curso da prescrição. 

625 Assim entende, por exemplo, Eduardo de Albuquerque Parente, ainda que à luz do inciso I do art. 202 
do CCB, mas cuja premissa também vale para o inciso V do mesmo artigo: “De pronto, concluímos ser 
incompatível com a segunda solução proposta, da interrupção pelo simples recebimento pelo requerido na 
notificação. É pressuposto da interrupção o exercício da jurisdição. Juízo instituído. A expressão juiz do 
texto quer dizer juízo, e não há distinção entre juiz togado e o árbitro nesse sentido (art. 18). Não havendo 
juízo arbitral quando da notificação para início do processo por uma instituição, mero órgão que adminis-
tra o processo arbitral, tal solução está descartada” (Processo arbitral e sistema. 2010. Tese (Doutoramen-
to) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 143. No prelo).

626 LEMES, Selma Ferreira. A inteligência do art. 19 da Lei de Arbitragem (instituição da arbitragem) e as 
medidas cautelares preparatórias. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, 
São Paulo: RT, v. 20, p. 417, abr.-jun. 2003.
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Conquanto práticas as regras estabelecidas no Regulamento de Arbitragem da CCI, é insufi-

ciente (em relação à lei material brasileira) a interrupção da prescrição quando tão somente 

comunicada a existência da demanda ao devedor. Com efeito, nos procedimentos arbitrais 

regidos pelas regras da CCI, o tribunal arbitral somente passa a estar formalmente constitu-

ído quando confirmados pela corte de arbitragem (art. 9.2 do Regulamento CCI).627 Antes 

disso, não há juízo instituído, de modo que a premissa colocada por essa posição apenas vin-

garia se o devedor, após receber a notificação da Câmara, reconhecesse de forma inequívoca 

a existência do direito.

A rejeição, à luz do direito material brasileiro, das três posições acima descritas 

demanda uma solução para a interrupção da prescrição em matéria de arbitragem. 

Essa solução, preconizada por uma pequena parcela da doutrina brasileira, ape-

sar de não ser a ideal para os operadores da arbitragem, se coaduna com a lei material brasi-

leira, conforme se verificará a seguir.

d) A quarta posição: a interrupção da prescrição em momento anterior 

à instauração da arbitragem, pela via do protesto interruptivo de 

prescrição

A partir da análise das três posições anteriormente mencionadas acerca da in-

terrupção da prescrição na arbitragem com base no direito brasileiro, alguns aspectos são 

conclusivos:

• A prescrição é questão de direito material e deve ser analisada à luz do CCB, 

seja nas arbitragens internas, seja nas arbitragens internacionais em que a lei 

aplicável ao mérito for a lei brasileira;

627 Art. 9.2. “O Secretário Geral poderá confirmar, como coárbitros, árbitros únicos e presidentes de Tribunais 
Arbitrais, as pessoas designadas pelas partes, ou entre elas acordadas, desde que tenham apresentado uma 
declaração de independência sem reservas, ou uma declaração de independência com reservas que não 
tenha gerado objeções das partes. Tal confirmação deverá ser reportada à Corte na sessão seguinte. Se o 
Secretário Geral considerar que um coárbitro, árbitro único ou presidente de um Tribunal Arbitral não 
deve ser confirmado, a questão será submetida à decisão da Corte”.
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• Um dos pressupostos da interrupção da prescrição, à luz do direito material 

brasileiro, é que haja juízo instituído (com as ressalvas da configuração ex-

trajudicial da interrupção da prescrição);628

• A instituição da arbitragem é processo relativamente longo, e se formaliza 

no momento em que composto e confirmado o tribunal arbitral;

• A figura processual da “citação” não existe na esfera da arbitragem. Os re-

gulamentos arbitrais de maior importância, como o da CCI, estabelecem co-

municações e notificações prévias na fase pré-arbitral. Todavia, tais atos são 

realizados antes da instituição formal da arbitragem;

• As regras do CPC acerca do efeito retroativo da interrupção da prescrição 

são inaplicáveis à arbitragem.

Diante dessas premissas, questiona-se qual o procedimento adotar para inter-

romper, com segurança, a prescrição. A quarta posição a respeito responde: é por meio do 

protesto interruptivo de prescrição, previsto no inciso II do art. 202 do CCB, mas com uma 

condição: que tal ato se dê antes da instituição da arbitragem.

A doutrina precursora dessa teoria, liderada por João Bosco Lee, entende que 

[...] o sistema introduzido pelo art. 202, inc. I, do Código Civil apresenta o 
inconveniente em matéria arbitral de depender do processo de constituição 
do tribunal arbitral. Se a constituição do tribunal arbitral for relativamente 
longa ou obstacularizada pelas partes, a parte Demandante poderá ter o seu 
direito de ação prescrito. E como o art. 219 do CPC não se aplica em via 
arbitral, não retroagindo, assim, a interrupção à data da apresentação da 
Demanda de Arbitragem, deve a parte autora recorrer ao juiz estatal para 
interromper a prescrição, em caso de urgência.629

Do mesmo modo entende Eduardo de Albuquerque Parente. A influência de um 

sistema em outro (processual versus arbitral) poderia se operar de forma harmônica, sem 

628 Hipótese do inciso VI do art. 202 do CCB.
629 LEE, João Bosco. A internacionalidade da arbitragem – A lei aplicável à prescrição – A interrupção do 

prazo prescricional em procedimento arbitral (parecer). Estudos de arbitragem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 
372.
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que houvesse interferências abruptas ou assistêmicas. O protesto interruptivo de prescrição 

seria válido, assim, de modo a resguardar o credor de quaisquer riscos de ver a sua pretensão 

julgada prescrita.630

A figura do protesto judicial é muito conhecida no direito brasileiro. Prevista 

como uma das formas de interrupção da prescrição já no revogado CCB de 1916 (art. 172, 

inciso II), no atual CCB encontra-se disposta no inciso II do art. 202.

Em sua essência, o protesto judicial é regulamentado pelos arts. 867 a 873 do 

CPC. Trata-se de uma medida judicial que visa a prevenir responsabilidade, prover a con-

servação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal. Uma 

das formas de conservação de direitos, por meio do protesto judicial, é evitar que, sobre um 

credor, recaia a prescrição.631 Trata-se de medida em que não há contraditório,632 muito me-

nos sentença, mas é sujeito à jurisdição.633 

Distribuído o protesto a uma das varas cíveis de determinada comarca, o juiz 

determinará a citação do requerido, e, a partir da data de sua intimação, que é absolutamente 

indispensável,634 será considerada interrompida a prescrição (com as ressalvas do art. 202, 

inciso II, do CCB). 

630 Assim, justifica Eduardo de Albuquerque Parente: “[...] Assim, havendo perigo de dano, situação de urgência 
na interrupção da prescrição, notando a parte requerente que não poderá aguardar certos atos do procedimen-
to arbitral, seja a aceitação, seja a ordenação para citar, seja esta propriamente dita, deve se valer do sistema 
do processo estatal. [...] Há que ajuizar demanda cautelar para interromper a prescrição. O chamado protesto 
interruptivo de prescrição, a ser ajuizado perante o juiz estatal (CPC, arts. 867 a 873), que encerrará sua juris-
dição assim que houver a citação. Aí sim, com os convenientes efeitos retroativos do parágrafo 1.º do art. 219 
do Código de Processo Civil, que voltarão até o ajuizamento da demanda. Eis mais uma demonstração de 
como um sistema produz influência no outro e de maneira que ambos precisam trabalhar sem interferências 
abruptas/assistêmicas. No exemplo, temos a abertura cognitiva do sistema arbitral com o de direito material 
(prescrição) e processual estatal (medida de urgência)” (Processo arbitral e sistema. 2010. Tese (Doutora-
mento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 144. No prelo).

631 Nesse sentido, afirma Humberto Theodoro Júnior, para quem o protesto “é ato judicial de comprovação 
ou de documentação da intenção do promovente. Revela-se, por meio dele, o propósito do agente de fazer 
atuar no mundo jurídico uma pretensão, geralmente de ordem material ou substancial. Sua finalidade, 
dentre outras pode ser a de [...] prover a conservação de um direito, como no caso do protesto interruptivo 
de prescrição” (Curso de direito processual civil: processo de execução e processo cautelar. 45. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010. v. 2, p. 622).

632 Cf. art. 871 do CPC: “O protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o 
requerido pode contraprotestar em processo distinto”. 

633 Nesse sentido. V. CIANCI, Mirna. Do interesse na ação de protesto interruptivo da prescrição. In: –––––– 
(Coord.). Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 386.

634 Nesse sentido, Câmara Leal entende que “não basta, porém, que o protesto seja requerido, é indispensável 
que seja notificado ao prescribente, porque somente por meio da notificação ou intimação é que se poderá 
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O caráter cautelar do qual é dotado o protesto interruptivo de prescrição é per-

feitamente cabível na esfera pré-arbitral. Ora, enquanto não instituída a arbitragem, formal-

mente não há juízo arbitral, e, para que uma parte se previna de quaisquer riscos que poderia 

sofrer diante da ausência de formação da jurisdição arbitral, busca-se o auxílio do Poder 

Judiciário.635 Isso não significa renúncia à resolução do litígio pela via arbitral prevista na 

convenção de arbitragem. Trata-se de uma intervenção em caráter de urgência do juiz esta-

tal que possui como único intuito a preservação ou conservação de um direito da parte, em 

situação de emergência.636 Tal intervenção é plenamente admitida não só pela jurisprudência 

dos tribunais brasileiros,637 mas pode ser vista até mesmo em respeitáveis regulamentos de 

instituições arbitrais, como é o caso da CCI.638

dizer que o protesto foi feito pessoalmente ao sujeito passivo”. CÂMARA LEAL, Antonio Luís da. Da 
prescrição e da decadência. 3. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 184.

635 Nesse sentido, João Bosco Lee entende que “podem as partes, antes da remessa dos autos ao Tribunal 
Arbitral, solicitar aos tribunais judiciais medidas de cautela. Por evidente, nos casos em que o tribunal 
arbitral ainda não esteja constituído, não pode a parte interessada ser prejudicada quando se confronta 
com uma situação em que seu direito líquido e certo está correndo perigo. Nesta hipótese, pode esta parte 
recorrer aos tribunais estatais para obter uma medida de cautela até a constituição do tribunal arbitral” (A 
internacionalidade da arbitragem – A lei aplicável à prescrição – A interrupção do prazo prescricional em 
procedimento arbitral (parecer). Estudos de arbitragem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 374).

636 Para João Bosco Lee, “o recurso à medida de cautela perante o juiz estatal não significa renúncia à con-
venção de arbitragem. A intervenção do juiz estatal de urgência se explica pelo princípio da “competência 
concorrente” entre o juiz e o tribunal arbitral” (A internacionalidade da arbitragem – A lei aplicável à pres-
crição – A interrupção do prazo prescricional em procedimento arbitral (parecer). Estudos de arbitragem. 
Curitiba: Juruá, 2008. p. 373).

637 A título ilustrativo, vide a seguinte decisão do antigo Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais no caso 
GKW Equipamentos Industriais Ltda vs. Daimler Crysler do Brasil Ltda., em que restou decidido o seguinte: 
“Como a renúncia, como força definitiva, à via estatal é excepcionada em relação às demandas cautelares, 
o acesso à jurisdição, em tais casos, é permitido, sendo a hipótese de se acolher os pedidos de sustação de 
protesto e imposição de obrigação de não encaminhar duplicatas para protesto, ao passo que a controvérsia 
acerca da exigibilidade ou inexigibilidade das mesmas deve ser objeto de processo de arbitragem” (Tribunal 
de Alçada do Estado e Minas Gerais, 5.ª Câmara Civil, Ap. Civ. 393.297-8, rel. Juiz Mariné da Cunha, j. 
15.05.2003, Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre: Thomson-IOB, ano II, n. 7, p. 134-142). Em 
julgado mais recente, o TJMG manteve o posicionamento anteriormente mencionado. Cf. a seguinte emen-
ta: “Agravo inominado em agravo de instrumento. Ação cautelar inominada preparatória. Cláusula arbitral. 
Ajuizamento no juízo estadual. Possibilidade. Indeferimento da medida. Agravo de instrumento. Efeito ativo 
concedido. Ciência da posterior instauração do juízo arbitral. Incompetência superveniente da Justiça estatal. 
Remessa dos autos ao árbitro para manutenção ou não da tutela concedida. É da competência plena do juízo 
arbitral, ao qual se submete o exame da causa, a cognição sobre a oportunidade da medida antecipatória ou 
acautelatória, ficando apenas sua execução afeta ao juiz estatal, mediante seu poder de coertio e executio, 
caso a parte resista em cumpri-la espontaneamente. Hipótese excepcional, que enseja a competência do 
juízo estatal, todavia, é quando, antes da instauração do Juízo Arbitral, com a aceitação da nomeação pelo 
árbitro, haja necessidade de alguma dessas medidas cautelares ou de urgência. Nesses casos, admite-se que o 
requerimento seja feito diretamente ao Juiz togado competente para o conhecimento da causa, sujeitando-se, 
todavia, à ratificação pelo Juízo Arbitral, assim que instaurado, remetendo-lhe os autos, de forma a preservar 
a competência plena da Jurisdição privada sobre o litígio” (TJMG, 14.ª Câmara Cível do TJMG, Agravo 
1.0024.07.600275-7/002, rel. Des. Elias Camilo, j. 17.01.2008, DJ 11.02.2008).

638 No Regulamento de Arbitragem da CCI, por exemplo, o art. 23.2 dispõe o seguinte: “As partes poderão, 
antes da remessa dos autos ao Tribunal Arbitral e posteriormente, em circunstâncias apropriadas, requerer 
a qualquer autoridade judicial competente que ordene as medidas cautelares ou provisórias pertinentes. O 
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Não há dúvidas de que a prescrição pode ser interrompida em sede extrajudicial, 

caso o devedor reconheça, de forma inequívoca, a existência do direito, ou até mesmo na 

tela arbitral, seja no momento da assinatura do Termo de Arbitragem ou da Ata de Missão, 

seja quando formalizado um compromisso arbitral. Ocorre que, nessas hipóteses, o elemento 

urgência não se faz presente. A interrupção da prescrição se dá dentro do prazo, às vezes com 

folga.

O problema é quando o credor que firmou convenção de arbitragem está no li-

mite do curso do prazo prescricional para intentar sua demanda. Nesse caso, à luz do direito 

material brasileiro, a única solução segura que lhe resta para interromper a prescrição é o 

protesto judicial.

Apesar de tecnicamente correta a quarta posição aqui descrita, ela apresenta 

grandes inconvenientes para a arbitragem e, como nos demais casos, é passível de severas 

críticas.

• Críticas à quarta posição

As partes, quando firmam o desejo de submeter eventuais controvérsias oriundas 

de uma relação jurídica à arbitragem, o fazem diante da notória eficácia do instituto arbitral. 

Trata-se de uma escolha de jurisdição. Em vez do Poder Judiciário, as partes elegem árbitros 

ou árbitro de sua confiança para que julguem o litígio do modo mais eficaz possível. 

O recurso ao protesto judicial interruptivo de prescrição gera a inconveniente 

consequência de tornar público um litígio que deveria estar resguardado pelo sigilo na esfera 

arbitral, sem contar o fator de onerosidade impostos às partes, o que não ocorreria se a lei 

material brasileira dispusesse especificamente sobre a interrupção da prescrição no âmbito 

arbitral.

requerimento feito por uma das partes a uma autoridade judicial para obter tais medidas, ou a execução de 
medidas similares ordenadas por um Tribunal Arbitral, não será considerado como infração ou renúncia à 
convenção de arbitragem e não comprometerá a competência do Tribunal Arbitral a este título. Quaisquer 
pedidos ou medidas implementadas pela autoridade judicial deverão ser notificados sem demora à Secre-
taria, devendo esta informar o Tribunal Arbitral”.
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Com efeito, no protesto interruptivo de prescrição, a parte requerente deve des-

crever, em pormenor, os motivos pelos quais aquela medida está sendo adotada, isto é, o 

propósito de interromper o curso do prazo prescricional,639 sob pena de indeferimento.640 

Entre as razões do protesto certamente constará a lide a ser proposta na via arbitral, e, com 

isso, a parte requerente já estará dando publicidade à controvérsia, o que não aconteceria 

se tudo ocorresse apenas na esfera arbitral. Trata-se, aí, de um manifesto inconveniente do 

protesto judicial.

Além da inconveniência da publicidade, a propositura do protesto estaria abrin-

do margem a discussões indesejáveis, como a da suposta renúncia à convenção de arbitra-

gem, em razão do protesto judicial. Como visto, a propositura da medida do protesto não 

gera renúncia à convenção arbitral, mas sempre se suspeita da criatividade dos operadores 

de direito. O risco, nesse caso, residiria na criação de um eventual contencioso paralelo à 

arbitragem, de caráter intervencionista, o que seria deveras pernicioso para o sadio trâmite 

do litígio na esfera arbitral.

Assim, por mais que a propositura do protesto judicial interruptivo de prescrição 

esteja em consonância com a lei material brasileira e se apresente como a medida mais se-

gura para que uma parte promova a interrupção da prescrição de uma pretensão a ser levada 

ao juízo arbitral, trata-se de medida desvantajosa e custosa para os operadores da arbitragem. 

Portanto, considerando que a prescrição é questão de direito material, e que as 

hipóteses do CCB dirigem-se tão somente às ações judiciais, seria importante que se con-

639 Segundo Mirna Cianci, “estando o autor apto à propositura dação, não poderá socorrer-se da cautelar 
como forma artificial de alargamento do prazo prescricional. O protesto interruptivo haverá que ser moti-
vado, não sendo bastante e suficiente por si só, se inexistente causa impeditiva da propositura da demanda, 
desde logo” (Do interesse na ação de protesto interruptivo da prescrição. In: CIANCI, Mirna (Coord.). 
Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 389). No 
mesmo sentido, aduz Câmara Leal: “Não é, porém, qualquer protesto judicial, feito ao prescribente, que 
tem a virtude de interromper a prescrição. Essa interrupção deve resultar do propósito expresso do titular, 
manifestando a intenção de realizá-la, pelo que o protesto deve ser feito expressamente para esse fim. 
Assim se deve ainda entender, em face do Cód. de Proc. Civil brasileiro, que exige a exposição, na petição 
dos fundamentos do protesto. [...] Não basta, pois, um protesto genérico, sem individuação do fim para 
que é feito, mas é mister que o titular declare, de modo explícito, que ele tem por fim interromper a pres-
crição” (Da prescrição e da decadência. 3. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, p. 185).

640 Assim dispõe o art. 869 do CPC: “O juiz indeferirá o pedido, quando o requerente não houver demons-
trado legítimo interesse e o protesto, dando causa a dúvidas e incertezas, possa impedir a formação de 
contrato ou a realização de negócio lícito”.
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templassem, na lei material, hipóteses de interrupção da prescrição diante de convenção de 

arbitragem.

Todavia, antes de propor alguma mudança para o direito brasileiro, é importante 

e interessante investigar as hipóteses de interrupção da prescrição na arbitragem verificadas 

em diplomas estrangeiros. Uma análise com apoio no direito comparado pode servir de base 

para definir qual seria a forma mais adequada de contemplar uma disposição prevendo a 

interrupção da prescrição na esfera arbitral.

1.1.2. A interrupção da prescrição na arbitragem vista a partir do direito 

estrangeiro e comparado641

A questão relativa à interrupção da prescrição na arbitragem é uma questão pou-

co discutida no âmbito do direito estrangeiro. Nos países que adotam o sistema da civil law, 

a prescrição extintiva é questão de direito material, disposta normalmente nos diplomas 

civis.642 Por outro lado, nos países que utilizam o sistema da common law, a prescrição extin-

tiva (limitation of actions ou statute of limitations) geralmente é objeto de uma lei específica, 

de caráter processual, como no caso da Inglaterra, que no ano de 1980 promulgou a Limita-

tion Period Act e, em 1984, a Foreign Limitation Period Act.

Em virtude da diversidade do tratamento legislativo da interrupção da prescri-

ção no direito estrangeiro, pretende-se realizar o exame dessa questão em três tópicos: em 

primeiro lugar, destacar-se-ão as leis específicas sobre arbitragem que contêm dispositivos 

acerca da interrupção da prescrição (1.1.2.1); em segundo lugar, serão abordadas leis de 

países em que a interrupção da prescrição na arbitragem é submetida à luz do critério estabe-

lecido pelo direito material (1.1.2.2); e, em terceiro lugar, como se estabelece o tratamento 

da matéria em diplomas internacionalmente respeitados, com destaque à Convenção de NY 

de 1974 e aos Princípios Unidroit de 2004 (1.1.2.3).

641 Este item tratará não apenas de direito comparado propriamente dito, mas fará uma análise de legislação 
comparada.

642 É o que ocorre, por exemplo, na Europa, como informa Klaus Peter Berger: “This is particularly important 
for the cessation of the running of statutory periods of limitation which is regarded as a matter of 
substantive law in Europe” (International Economic Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 
1993. p. 375).
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1.1.2.1. A interrupção da prescrição disposta em leis específicas sobre 

arbitragem

Como a arbitragem se refere a um instituto de meio e não de fim, é absoluta-

mente normal que as disposições concernentes à prescrição extintiva fiquem ausentes de 

qualquer diploma específico sobre arbitragem. No entanto, determinadas legislações espe-

cíficas sobre arbitragem adotam (de forma explícita ou não) disposições sobre a interrupção 

da prescrição. É o caso de países como o Peru, Guatemala, Costa Rica, Japão, Inglaterra e, 

mais recentemente, a Escócia.643 

a) Legislação do Peru

Em 28.06.2008, foi promulgada no Peru uma nova lei de arbitragem, moderni-

zando o instituto arbitral naquele país.644 

De acordo com o Instituto Peruano de Arbitragem, a nova lei se inspirou na Lei 

Modelo da Uncitral de 1985 e suas correspondentes emendas adotadas no ano de 2006, e, 

ainda, com base no avanço das legislações arbitrais de países como a Espanha, Bélgica, Su-

íça, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos.645

643 Apesar de constituírem leis isoladas e pouco mencionadas ou estudadas no âmbito da arbitragem (com 
exceção da Inglaterra), é importante verificar a peculiaridade de se tratar a interrupção da prescrição em 
um diploma específico sobre arbitragem.

644 A nova lei peruana de arbitragem foi formalizada pelo Decreto Legislativo n.º 1.071 de 2008, revogando 
as disposições da Lei n.º 26.572 de 1996.

645 De acordo com Carlos Alberto Soto Coaguila, professor da Universidade de Lima e diretor do Instituto 
Peruano de Arbitragem, “Es conveniente mencionar que la derogada Ley General de Arbitraje fue una ley 
moderna, cuya redacción se inspiró en la Ley Modelo Uncitral de 1985 y ha merecido comentarios elogiosos 
a nível nacional e internacional. La Ley de 1996 permitió el desarrollo y consolidación del arbitraje en 
el Perú. [...]. La nueva ley arbitral de 2008 representa un texto de mayor calidad normativa respecto de 
la anterior ley. En tal sentido, recoge las reformas realizadas a la Ley Modelo Uncitral del año 2006; los 
avances de las legislaciones arbitrales de España, Suecia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suiza y Estados 
Unidos de Norteamérica; la experiencia arbitral peruana de la última década, con el respectivo desarrollo 
doctrinario local, y –lo que ha resultado de la mayor trascendencia en nuestro país– los precedentes Del 
Tribunal Constitucional que han reconocido la jurisdicción del arbitraje y la plena y absoluta competencia 
de los árbitros para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, así como el rechazo 
a la indebida interferencia de autoridades judiciales o administrativas” (Nueva Ley Peruana de Arbitraje. 
Lima: Instituto Peruano de Arbitrage – IPA, p. 3. Disponível em: <www.peruarbitraje.com>. Acesso em: 
29 nov. 2010). Ver ainda, do mesmo autor, Comentarios a la Ley General de Arbitraje des Peru. Arbitraje 
Comercial y Arbitrage de Inversión. El Arbitraje en el Perú y el Mundo. Instituto Peruano de Arbitraje, 
Lima: Ediciones Magna, 2008. p. 3-31.
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A lei peruana de arbitragem, apesar de moderna, é uma lei simples, dispondo de 

oito grandes capítulos,646 e, ao final, apresenta disposições complementares, nas quais se vê 

presente a questão da interrupção da prescrição. É assim que a nona disposição complemen-

tar da lei peruana de arbitragem prevê:

NONA. Prescrição

Comunicada a solicitação de arbitragem, se interrompe a prescrição 
de qualquer direito de reclamação sobre a controvérsia que se pretende 
submeter à arbitragem, sempre que constituído o tribunal arbitral.

Fica sem efeito a interrupção da prescrição quando se declarar nulo um 
laudo ou quando, em qualquer caso previsto neste decreto legislativo se 
ordene o fim do procedimento arbitral.

É nulo todo pacto contido na convenção de arbitragem destinado a impedir 
os efeitos da prescrição.647

Portanto, nos termos da lei peruana de arbitragem, a demanda de arbitragem in-

terrompe a prescrição, mas o tribunal há de estar constituído. Em comparação com o direito 

brasileiro, a disposição da lei peruana estaria em consonância com a primeira posição acerca 

da interrupção da prescrição, isto é, o ato interruptivo se configurando quando efetivamente 

instituída a arbitragem.

Apesar da inovação de haver um dispositivo acerca da interrupção da prescrição 

na própria lei de arbitragem, no Peru a prescrição constitui questão de direito material, o 

que importa afirmar que os prazos de prescrição e as causas interruptivas da prescrição são 

necessariamente regidos pelo direito de fundo, isto é, pelo direito material.648

646 A nova lei peruana de arbitragem é composta pelos seguintes capítulos: Título I – Disposiciones 
Generales; Título II – Convenio Arbitral; Título III – Árbitros; Título IV – Actuaciones Arbitrales; Título 
V – Laudo; Título VI – Anulación y Ejecución Del Laudo; Título VII – Costos Arbitrales; Título VIII – 
Reconocimiento y Ejecución de Laudos Extranjeros.

647 Tradução livre de: “Novena. Prescripción. Comunicada la solicitud de arbitraje, se interrumpe la 
prescripción de cualquier derecho a reclamo sobre la controversia que se propone someter a arbitraje, 
siempre que llegue a constituirse el tribunal arbitral. Queda sin efecto la interrupción de la prescripción 
cuando se declara nulo un laudo o cuando de cualquier manera prevista en este decreto legislativo se 
ordene la terminación de las actuaciones arbitrales. Es nulo todo pacto contenido en el convenio arbitral 
destinado a impedir los efectos de la prescripción”.

648 Nesse sentido, afirma Hector Alegría: “Finalmente, es claro que en general la posibilitad de recurrir al 
arbitraje está sometida a los plazos de prescripción que corresponda a la natureza del derecho invocado 
(y las causales de suspensión e interrupción de prescripción que corresponda según el derecho de fondo)” 
(El Plazo en el Arbitraje Arbitraje Comercial y Arbitrage de Inversión. El Arbitraje en el Perú y el Mundo. 
Instituto Peruano de Arbitraje, Lima: Ediciones Magna, 2008. p. 285).
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Conquanto louvável a iniciativa do legislador peruano, a solução encontrada não 

é a ideal, diante da falta de imediatismo do processo de instituição da arbitragem. 

b) Legislação da Costa Rica

Outro exemplo acerca do tratamento da interrupção da prescrição na própria lei 

de arbitragem é a legislação costarriquenha. 

Com efeito, a Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social649 dispõe em seu art. 44 o seguinte: 

Artigo 44 – Prescrição do direito de reclamação

Comunicado o requerimento, se interrompe a prescrição de qualquer direito 
a reclamação sobre o assunto que se pretende submeter à arbitragem.650

Ainda que a prescrição constitua questão de direito material, interessante a ini-

ciativa do legislador costarriquenho, pois simplifica as condições da interrupção da pres-

crição na arbitragem, uma vez que a expressão “comunicado o requerimento” se refere ao 

disposto na primeira parte do art. 43 do diploma legal costarriquenho sobre arbitragem. Ali 

está determinado que o início do procedimento arbitral se dá com a comunicação de uma 

parte à outra acerca do requerimento de arbitragem.651

Logo, para o direito da Costa Rica, basta que a parte requerente instaure o proce-

dimento arbitral para que o curso do prazo prescricional seja prontamente interrompido, não 

havendo a necessidade de aguardar todo o trâmite de constituição formal do tribunal arbitral.

649 Lei n.º 7.727, de 09.12.1997.
650 Tradução livre de: “Artículo 44. Prescripción de derecho a reclamo. Comunicado el requerimiento, se 

interrumpe la prescripción de cualquier derecho a reclamo sobre el asunto que se pretende someter a 
arbitraje”.

651 No original: “La parte que requiera someter a arbitraje una controversia deberá informar tal circunstancia 
a la otra parte, por cualquier medio escrito. [...] Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia 
en la fecha en que una parte comunica a la otra, mediante un requerimiento, la solicitud de someter la 
controversia a arbitraje”.
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c) Legislação da Guatemala

 Seguindo a mesma linha de entendimento da legislação costarriquenha sobre 

arbitragem, a República da Guatemala editou, por meio do Decreto n.º 67-95, um diploma 

legal específico sobre arbitragem.

Entre as disposições constantes do referido decreto, encontra-se a da interrupção 

da prescrição. É assim que o item 2 do art. 26 da lei guatemalteca dispõe: “A apresentação 

da demanda no procedimento arbitral interrompe a prescrição”.652 

Diferentemente do direito brasileiro e do peruano, de acordo com a lei de arbitra-

gem da Guatemala, o procedimento arbitral se inicia no momento em que a parte requerida é 

notificada a respeito da demanda arbitral (art. 26, 1, da Lei guatemalteca).653

Assim, de forma coerente com os princípios inerentes ao instituto da prescrição 

extintiva, o curso do prazo prescricional resta interrompido quando a demanda arbitral é 

apresentada à contraparte. Privilegia-se o ato do credor diligente que protocolou a demanda 

no correto prazo prescricional. Ainda que disposto em uma lei processual, o que é criticável, 

tal dispositivo ostenta a vantagem de simplificar sobremaneira a questão da interrupção da 

prescrição, desfazendo dúvidas que poderiam surgir aos operadores do direito em relação ao 

momento exato do ato interruptivo.

d) Legislação do Japão

Outra lei sobre arbitragem que se destaca por contemplar expressamente uma 

disposição acerca da interrupção da prescrição em matéria arbitral é a lei japonesa (Lei n.º 

38, de 2003).

652 No original: “La presentación de la demanda en las actuaciones arbitrales interrumpe la prescripción”.
653 “Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada 

controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa 
controversia a arbitraje”.
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Com efeito, a lei japonesa cria um item específico sobre a interrupção da prescri-

ção, vinculada à questão referente ao início do procedimento arbitral. Trata-se da disposição 

posta no art. 29 da lei, cujos termos são os seguintes:

Artigo 29 (Início do procedimento arbitral e interrupção da prescrição)

(1) Salvo acordo contrário das partes, os procedimentos arbitrais relativos 
à determinada disputa civil têm início na data em que uma parte noticia à 
contraparte sobre o pedido de instauração do procedimento arbitral.

(2) Uma reclamação feita em procedimentos arbitrais dá ensejo à 
interrupção da prescrição.

A prescrição só não será considerada interrompida em caso da não prolação 
de uma sentença arbitral.654

Apesar de a prescrição extintiva estar regulamentada no Código Civil japonês, 

constituindo matéria de fundo,655 questões acerca da interrupção da prescrição foram inseri-

das pelo legislador japonês na lei de arbitragem. Desse modo, a lei japonesa de arbitragem 

estabelece que a prescrição é interrompida no momento em que proposta a demanda arbi-

tral.656 

Trata-se de mais um exemplo da objetividade com a qual é tratada a interrupção 

da prescrição no âmbito arbitral, objetividade esta que se explica pela desnecessidade de 

aguardar todo o trâmite de constituição do tribunal arbitral para se proceder à interrupção da 

prescrição. Ou, como afirma a doutrina japonesa, objetividade por se considerarem idênticos 

os objetivos perseguidos pelas partes seja no âmbito judicial, seja no arbitral. Por haver, 

654 Tradução livre de: “Article 29. (Commencement of Arbitral Proceedings and Interruption of Limitation). 
(1) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceedings in respect of a particular civil dispute 
commence on the date on which one party gave the other party notice to refer that dispute to the arbitral 
proceedings. (2) A claim made in arbitral proceedings shall give rise to an interruption of limitation. 
Provided, this shall not apply where the arbitral proceedings have been terminated for a reason other than 
the issuance of an arbitral award”. Versão em inglês da lei japonesa de arbitragem disponível em: <http://
www.kantei.go.jp/foreign/policy/sihou/arbitrationlaw.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2010. 

655 Nesse sentido,v. KANAYAMA, Naoki. Extinctive Prescription on the Limitation of Actions. Edition of 
Ewoud H. Hondius. The Hague: Kluwer Law International, 1995. p. 229-248.

656 Segundo a doutrina japonesa, “Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale est considérée 
comme comencée quand l’une des parties informe l’autre qu’un différend déterminé a été soumis à 
l’arbitrage. Il est important de noter que toute demande d’arbitrage interrompt maintenant le délai de 
prescription (art. 29). La jurisprudence le reconaissait déjà, mais il n’y a avait pas de disposition explicite 
à cet effet dans la précedente loi”. ODA, Hiroshi. La réforme de l’arbitrage au Japon. Bulletin de la Cour 
internationale d’arbitrage de la CCI, Paris: ICC Publications, v. 15, n. 1, p. 32, 2004.
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neste último, convenção de arbitragem, a lei japonesa cria uma regra especial a respeito da 

interrupção da prescrição, preservando os interesses das partes.657

e) Legislação da Inglaterra

A Inglaterra, como já se verificou, é um país que adota o sistema de direito da 

common law. Nesse sistema, a prescrição extintiva, originalmente conhecida como limita-

tion of actions, é considerada matéria processual, havendo, para tanto, uma lei específica 

sobre prescrição – a Limitation Act Period – editada no ano de 1980.

Em matéria de arbitragem, a Inglaterra editou em 1996 a Arbitration Act. No 

capítulo referente ao início do procedimento arbitral, o legislador inglês fez constar no art. 

13 que todos os elementos sobre prescrição previstos na lei de 1980 se aplicariam à arbitra-

gem. Assim sendo, diz o item 1 do art. 13 da lei inglesa sobre arbitragem de 1996: “A lei 

sobre prescrição extintiva se aplica tanto aos processos arbitrais da mesma forma que nos 

processos judiciais”.658 Absolutamente normal, portanto, a inclusão em uma lei processual de 

disposições sobre prescrição, também matéria de direito processual no direito inglês.

Na lei inglesa de arbitragem não há uma disposição específica acerca da inter-

rupção da prescrição. O que a referida lei preconiza, para efeitos de cessação do curso do 

prazo prescricional, é o exato início do procedimento arbitral. Tal questão está disposta no 

art. 14, itens 1 a 5, da lei inglesa de arbitragem,659 em que fica estabelecido, de uma forma 

657 Nesse sentido, vide a explicação de Kazuhifo Yamamoto: “La loi nouvelle japonaise prévoit que la 
demande d’arbitrage a pour effet d’interrompre la prescription, sauf si cette procédure s’achève sans 
sentence arbitrale (art. 29, al. 2 LJA). L’existence d’une convention d’arbitrage ayant pour effet d’interdire 
aux parties de saisir la justice étatique, la demande d’arbitrage doit avoir les mêmes effets qu’une demande 
devant les juridictions étatiques, pour proteger les intérêts des parties. Par conséquent cette disposition, se 
présentant comme une règle spéciale par rapport à celle du Code Civil, prévoit que la demande d’arbitrage 
a pour effet d’interrompre la prescription. En ce qui concerne le moment de l’interruption, la nouvelle 
loi laisse cette question ouverte à l’interprétation. En général, la prescription est considérée comme 
interrompue au moment du début de la procédure arbitrale (c’est-à-dire, sauf convention contraire des 
parties, à la date à laquelle la demande de soumission du différend à l’arbitrage est reçue par le défendeur), 
mais il y aurait ici place à la discussion” (La nouvelle loi japonaise sur l’arbitrage. Revue de l’Arbitrage, 
Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 4, p. 837-838, 2004).

658 Tradução livre de: “The Limitation Acts apply to arbitral proceedings as they apply to legal proceedings”.
659 “Art. 14 – Commencement of Arbitral Proceedings: (1) The parties are free to agree when arbitral 

proceedings are to be regarded as commenced for the purposes of this Part and for the purposes of the 
Limitation Acts. (2) If there is no such agreement the following provisions apply. (3) Where the arbitrator 
is named or designated in the arbitration agreement, arbitral proceedings are commenced in respect of 
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geral, que, na ausência de estipulação contrária das partes a respeito do início do procedi-

mento arbitral,660 este se inicia quando uma parte comunica à outra a intenção de se submeter 

à arbitragem, com a indicação de um árbitro.661 

A lei inglesa de arbitragem é, assim, um bom exemplo de simplificação e ob-

jetividade da interrupção da prescrição na arbitragem, notadamente por facultar às partes a 

determinação do ponto de partida do procedimento arbitral (para fins de interrupção do prazo 

prescricional). Portanto, acredita-se que, nos termos da lei inglesa, dificilmente surgiriam 

dúvidas ou obscuridades a respeito do momento da interrupção da prescrição.

f) Legislação da Escócia

O último exemplo relativo à inserção de questões acerca da interrupção da pres-

crição em uma lei de arbitragem é a lei escocesa, editada em 2010.

Seguindo o modelo da lei inglesa de arbitragem mencionada no item anterior, 

a lei escocesa de arbitragem incorpora determinadas questões relativas à prescrição ditadas 

pela Scotland Prescription and Limitation Act, em vigor desde o ano de 1973.662

a matter when one party serves on the other party or parties a notice in writing requiring him or them 
to submit that matter to the person so named or designated. (4) Where the arbitrator or arbitrators are to 
be appointed by the parties, arbitral proceedings are commenced in respect of a matter when one party 
serves on the other party or parties notice in writing requiring him or them to appoint an arbitrator or to 
agree to the appointment of an arbitrator in respect of that matter. (5) Where the arbitrator or arbitrators 
are to be appointed by a person other than a party to the proceedings, arbitral proceedings are commenced 
in respect of a matter when one party gives notice in writing to that person requesting him to make the 
appointment in respect of that matter”.

660 No direito inglês existe a possibilidade de que o período de prescrição seja contratualmente estabelecido 
pelas partes, na convenção de arbitragem. Assim, entende Anthony Walton: “The parties to an arbitration 
agreement may provide therein, if they wish, that an arbitration must be commenced within a shorter 
period than that allowed by statute” (Russel on the Law of Arbitration. London: Stevens & Sons Limited, 
1970. p. 4). No entanto, há de ressaltar que o caráter de interesse público da prescrição faz com que o 
prazo convencional possa ser aumentado. Nesse sentido ver TACKABERRY, John; MARRIOTT, Arthur. 
Bernstein’s Handbook of Arbitration and Dispute Resolution Practice. 4. ed. London: Sweet & Maxwell, 
2003. v. 1, p. 83.

661 Assim se manifesta a doutrina inglesa: “For the purposes of the Limitation Act an arbitration is deemed 
to be commenced when one party to the arbitration agreement serves on the others a notice requiring the 
appointment of an arbitrator, or, alternatively (where the arbitrator is designated by the agreement) serves 
a notice requiring them to submit the dispute to the designated arbitrator”. WALTON, Anthony. Russel on 
the Law of Arbitration. London: Stevens & Sons Limited, 1970. p. 4.

662 A seção relativa à prescrição está disposta no item “Supplementary” na nova lei escocesa de arbitragem 
(item n.º 23 – “Prescription and Limitation”).
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Portanto, em razão do advento da nova lei de arbitragem de 2010, determinadas 

questões sobre a prescrição restaram modificadas. É o caso, por exemplo, da interrupção da 

prescrição. Assim como na lei inglesa, nas arbitragens regidas pela lei escocesa, o curso do 

prazo prescricional na arbitragem resta interrompido no momento em que uma parte comu-

nica à outra a intenção de se submeter à arbitragem, com a indicação de um árbitro.663 

Assemelhada à lei inglesa, a lei escocesa ainda se destaca pela disposição ex-

pressa da interrupção do prazo prescricional em procedimentos arbitrais, simplificando a 

interpretação do momento da dita interrupção.

1.1.2.2. A interrupção da prescrição na arbitragem à luz do critério 

estabelecido pelo direito material

No item anterior, a demonstração cingiu-se à análise de determinadas leis es-

pecíficas de arbitragem que adotam disposições diretas ou indiretas acerca da interrupção 

da prescrição. Como visto, são poucas as leis de arbitragem que fazem uso desse tipo de 

dispositivo, pois, geralmente, a prescrição extintiva constitui matéria de fundo e resta con-

templada nas leis materiais e não processuais. 

Demonstrada a exceção, cabe agora apresentar a realidade. Na maioria dos países 

em que a arbitragem alcançou notável desenvolvimento, sobretudo na esfera internacional, 

663 Assim, dispõe o art. 4 da primeira seção da “Prescription and Limitation (Scotland) Act de 1973”: 
“Judicial interruption of periods of possession for purposes of sections 1, 2 and 3. (1) In sections 1, 2 and 
3 of this Act references to a judicial interruption, in relation to possession, are references to the making in 
appropriate proceedings, by any person having a proper interest to do so, of a claim which challenges the 
possession in question .(2) In this section ‘appropriate proceedings’ means: (a) any proceedings in a court 
of competent jurisdiction in Scotland or elsewhere, except proceedings in the Court of Session initiated 
by a summons which is not subsequently called; (b) any arbitration in Scotland; (c) any arbitration in a 
country other than Scotland, being an arbitration an award in which would be enforceable in Scotland. (3) 
The date of a judicial interruption shall be taken to be: (a) where the claim has been made in an arbitration 
and the nature of the claim has been stated in a preliminary notice relating to that arbitration, the date when 
the preliminary notice was served; (b) in any other case, the date when the claim was made. (4) In the 
foregoing subsection ‘preliminary notice’ in relation to an arbitration means a notice served by one party 
to the arbitration on the other party or parties requiring him or them to appoint an arbiter or to agree to the 
appointment of an arbiter, or, where the arbitration agreement or any relevant enactment provides that the 
reference shall be to a person therein named or designated, a notice requiring him or them to submit the 
dispute to the person so named or designated”.
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a prescrição constitui matéria de fundo e suas implicações (como é o caso da interrupção) 

fazem parte do direito material. Estão fora do texto de qualquer lei de arbitragem.

Se em países como a Itália, Portugal e Suíça a questão referente à interrupção da 

prescrição diante de convenção de arbitragem consta de forma expressa em seus respectivos 

códigos civis (1.1.2.2.1), em países como a França o critério estabelecido pelo direito ma-

terial para a interrupção da prescrição há de ser interpretado para as hipóteses envolvendo a 

arbitragem (1.1.2.2.2).

1.1.2.2.1. Disposições expressas na lei material sobre interrupção da prescrição 

na arbitragem: os exemplos da Itália, Portugal e Suíça

Entre os países em que a prática da arbitragem alcançou notável nível de desen-

volvimento, Itália, Portugal e Suíça se destacam por contemplarem em seus códigos civis 

(“CC”) disposições expressas acerca da interrupção da prescrição na arbitragem.

a) Direito italiano

De início, cita-se o direito italiano. Com o advento da Lei n.º 25, de 17.01.1994, 

a Itália reformou o seu direito arbitral.664 Em virtude das modificações realizadas pela referi-

da lei, diversos artigos do CC italiano sofreram emendas. 

Entre as modificações feitas pela lei de 1994 encontram-se aquelas acerca dos 

efeitos produzidos pela demanda arbitral, como é o da interrupção da prescrição. Assim, o 

art. 25 (1) da lei de 1994 produziu uma emenda no CC italiano, consoante a seguinte inclu-

são no art. 2.943 deste último diploma: 

A prescrição é também interrompida por qualquer outro ato capaz de 
constituir o devedor em mora ou por uma notificação em que uma parte, na 
presença de convenção de arbitragem, declara à outra parte a sua intenção 

664 Não se pode deixar de mencionar que, no ano de 2006, outra reforma ocorreu no direito arbitral italiano, 
por meio do advento do Decreto Legislativo n.º 40, de 02.02.2006. As disposições do direito italiano que 
serão comentadas neste tópico não foram afetadas por essa última reforma.
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de instituir procedimento arbitral, apresentando a sua demanda e indicando 
o seu árbitro.665 

O exemplo italiano prima, portanto, por clareza e coerência: primeiro, ao elencar 

a questão da interrupção da prescrição no CC, e não na lei de arbitragem; segundo, por sim-

plificar o procedimento para a configuração do ato interruptivo da prescrição, dotando-o de 

objetividade, pois, à diferença do direito brasileiro, não condiciona a interrupção à institui-

ção formal da arbitragem, o que, como visto, leva tempo, gerando incerteza e intranquilidade 

aos operadores do direito.

De acordo com essa norma, em princípio, basta o ato de instauração da arbitra-

gem para que a prescrição seja imediatamente interrompida.666 Coerente, portanto, com a 

natureza do ato da interrupção, promovido a título de cobrança pela parte interessada.

b) Direito português

Em seguida, merece destaque o direito português. Assim como na Itália, a lei de 

arbitragem portuguesa667 nada dispõe sobre prescrição, especialmente a questão do seu ato 

interruptivo. 

665 Tradução livre da versão em inglês do CC italiano elaborada pela Câmara de Arbitragem de Milão: 
“The limitation period shall be further interrupted by any other formal request to the debtor for payment 
[costituzione in mora] and by the notification of a document by which a party, where an arbitration 
agreement or clause has been stipulated, declares his intention to initiate arbitration proceedings, files his 
request and appoints his arbitrators insofar as he is requested to do so”. Esta versão está disponível em: 
<http://www.cbar.org.br/leis_internacionais/lei_italia.html>. Acesso em: 29 nov. 2010. Ver ainda a versão 
em inglês do CC italiano realizada por Mario Beltramo, Giovanni E. Longo e John H. Merryman. A parte 
do art. 2.943 do CC italiano é assim traduzida pelos referidos autores: “Prescription is also interrupted 
by any other act capable of placing the debtor in default (1219, 1957) and by a duly served document 
whereby a party, in the presence of an agreement to arbitrate or an arbitration clause, declares to the 
other party his intention to institute arbitration proceedings, lays down his claim and proceeds, in his own 
behalf, with the appointment of the arbitrators” (The Italian Civil Code and Complementary Legislation. 
New York: Oceana Publications, 2003. p. 69).

666 Assim entende Piero Bernardini: “La loi modifie les dispositions du Code civil et prévoit que l’instance 
par laquelle une partie expose ses prétentions et procède à la désignation de l’arbitre constitue une mise 
en demeure aux fins de l’interruption de la prescription [art. 25 (1) de la loi]” (L’arbitrage en Italie après 
la récente réforme. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 3, p. 488-489, 1994).

667 Lei n.º 31, de 29.08.1986 (Arbitragem Voluntária).
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Segundo o direito português, prescrição extintiva é matéria de fundo, restando 

inserida no Código Civil, nos arts. 296 a 333. Entre esses artigos o CC português reserva 

espaço para tratar da interrupção da prescrição na arbitragem, dedicando um dispositivo es-

pecífico sobre a questão, e, coerentemente, englobando as hipóteses de compromisso arbitral 

e de cláusula compromissória. Trata-se do art. 324.º, cuja redação é a seguinte: 

1. O compromisso arbitral interrompe a prescrição relativamente ao direito 
que se pretende tornar efetivo. 

2. Havendo cláusula compromissória ou sendo o julgamento arbitral 
determinado por lei, a prescrição considera-se interrompida quando se 
verifique algum dos casos previstos no artigo anterior.

Assim, o direito português reserva espaço para determinar, de forma direta e 

expressa, as hipóteses de interrupção da prescrição quando da existência de compromisso 

arbitral e de cláusula compromissória. Em relação ao primeiro, não há dúvidas: o compro-

misso arbitral possui o condão de interromper a prescrição. Já em relação à segunda o art. 

324.º remete a questão às hipóteses tradicionais de interrupção da prescrição verificadas no 

art. 323.º do CC português, que assim dispõe:

(1) A prescrição interrompe-se pela citação ou notificação judicial de 
qualquer acto que exprima, directa ou indirectamente, a intenção de 
exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence e ainda que 
o tribunal seja incompetente.

(2) Se a citação ou notificação se não fizer dentro de cinco dias depois de ter 
sido requerida, por causa não imputável ao requerente, tem-se a prescrição 
por interrompida logo que decorram os cinco dias.

(3) A anulação da citação ou notificação não impede o efeito interruptivo 
previsto nos números anteriores.

(4) É equiparado à citação ou notificação, para efeitos deste artigo, qualquer 
outro meio judicial pelo qual se dê conhecimento do acto àquele contra 
quem o direito pode ser exercido.

Uma análise conjugada dos artigos acima citados faz com que se chegue a uma 

primeira conclusão: para a fase arbitral, em que o tribunal arbitral já está constituído, utili-

zar-se-iam as mesmas regras impostas ao juiz estatal para a interrupção da prescrição. Mas, 

e no momento da fase pré-arbitral, em que não há tribunal arbitral constituído? Nesse ponto, 

o direito português recairia no mesmo problema verificado no direito brasileiro em razão 
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da menção aos termos “citação”, “notificação judicial” ou “qualquer outro meio judicial”, 

absolutamente incompatíveis com a fase pré-arbitral.

 A pergunta que fica é se bastaria a notificação à parte contrária da existência da 

demanda arbitral para que o curso do prazo prescricional fosse prontamente interrompido. 

Para o jurista português Vaz Serra, 

[...] se o tribunal está já nomeado, a prescrição deve interromper-se 
nos mesmos termos aplicáveis quando se trate de tribunal judicial. Se o 
tribunal não está ainda nomeado, afigura-se bastante, para que a prescrição 
se interrompa, que o titular faça o que lhe compete, como seja nomear o 
árbitro que deve ser nomeado por ele ou pedir aos tribunais a nomeação do 
juiz arbitral, e disto seja dada comunicação à parte contrária.668

Na existência de cláusula compromissória, portanto, há uma incerteza do direito 

português acerca do imediatismo do ato interruptivo, como é o caso do direito brasileiro.669 

Mas, nada obstante, o direito português (assim como o italiano) constitui um bom exemplo 

do tratamento da questão da interrupção da prescrição no campo da arbitragem, sobretudo 

nos casos envolvendo compromisso arbitral.

c) Direito suíço

Por último, menciona-se o direito suíço, que, no seu Código de Obrigações, deter-

mina no art. 135, item 2, o seguinte: “A prescrição é interrompida [...] 2. Quando o credor faz 

valer seus direitos por meio de demandas judiciais, por meio uma ação ou uma exceção perante 

um tribunal ou árbitros, pela intervenção da falência ou por uma citação ou conciliação”.670

668 VAZ SERRA, Adriano Paes da Silva. Prescrição extintiva e caducidade: estudo de direito civil português, 
de direito comparado e de política legislativa. Lisboa: BMJ, 1961. n. 106, p. 210. A opinião de Vaz Serra 
se coadunaria com as hipóteses ditadas pelo art. 11.º da lei portuguesa de arbitragem, em especial aos itens 
1 a 3: “1 – A parte que pretenda instaurar o litígio no tribunal deve notificar desse facto a parte Contrária; 
2 – A notificação é feita por carta registrada com aviso de recepção; 3 – A notificação deve indicar a con-
venção de arbitragem e, se ele não resultar já determinado da convenção, precisar o objecto do litígio, sem 
prejuízo da sua ampliação pela parte contrária”.

669 Muito em razão de a causa interruptiva da prescrição estar condicionada às hipóteses criadas para os 
processos judiciais, como entende ANTUNES, Ana Filipa Morais. Prescrição e caducidade. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2008. p. 150-151.

670 Tradução livre de: “Art. 135. La prescription est interrompue [...] 2. lorsque le créancier fait valoir ses 
droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une 
intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation”.
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Como a referida disposição, no tocante à arbitragem, é genérica, é preciso veri-

ficar quando se dá, no direito suíço, o início do procedimento arbitral, para fins de definição 

do momento em que a prescrição se interromperá. A resposta é dada pelo art. 181 da LIDP 

Suíça de 1987, no capítulo relativo à litispendência. Segundo o mencionado dispositivo, 

A instância arbitral é pendente desde o momento em que uma das partes 
apresenta requerimento perante o árbitro ou árbitros designados na 
convenção de arbitragem ou, na falta de tal designação, desde o momento 
em que uma das partes dá início ao procedimento de constituição do 
tribunal arbitral.671

Portanto, de acordo com o direito suíço, a prescrição resta interrompida, no mí-

nimo, quando uma das partes ingressa com o pedido de instauração de procedimento arbi-

tral indicando, para tanto, o seu árbitro. Trata-se de uma regra de absoluta coerência e que 

respeita os direitos do credor, privilegiando a diligência do ato de cobrança suficiente para 

interromper o curso da prescrição.672

Por conseguinte, correto o direito suíço por fazer com que a prescrição e suas 

implicações sempre dependam do direito material, mas ainda mais correto por contemplar 

em sua lei material (Código das Obrigações) disposição expressa acerca do ato interruptivo 

da prescrição em matéria arbitral.

No entanto, em outros países, cuja prática da arbitragem é ainda mais ou tão 

frequente em relação aos países citados, o ato interruptivo da prescrição na arbitragem, por 

671 Tradução livre de: “Art. 181. L’instance arbitrale est pendante dès le moment où l’une des parties saisit le 
ou les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’une telle désignation, dès que l’une 
des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral”.

672 Nesse sentido afirma Klaus Peter Berger: “Swiss law does not require the claimant to get in touch with 
the prospective arbitrator in order to have the case pending. Instead, it suffices that the claimant send his 
summary description of his claim together with a notification of his intention to appoint an arbitrator and 
the setting of a deadline for the appointment of the other arbitrator to the defendant. The notification will 
usually be in written form even though this is not required by the law. If the claimant has complied with these 
prerequisites, the arbitration is pending even though he has not yet technically ‘appointed’ his arbitrator. 
This can be of significance in those cases where the claimant has to take immediate action because the 
statutory period of limitation is close to expiry” (International Economic Arbitration. The Hague: Kluwer 
Law International, 1993. p. 377-378). Em sentido mais simplista, Poudret e Besson aduzem que, de acordo 
com o direito suíço, bastaria a propositura da demanda arbitral para que a prescrição fosse interrompida: “By 
contrast, Swiss law does not assimilate the interruption of the statute of limitations to the commencement 
of arbitral proceedings, for the former depends exclusively on substantive law (CO, Art. 135). It is true that 
arbitral proceedings are similar to court proceedings as far as the statute of limitations is concerned (CO, Art. 
135 (2)), but the interruptive effects takes place at the moment of the ‘filing of the claim’” (Comparative Law 
of International Arbitration. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 2007. p. 490).
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mais que seja também de competência do direito material, não é expressamente regulamen-

tado, o que sugere diversas interpretações, inclusive jurisprudenciais, acerca da matéria.

1.1.2.2.2. A ausência de disposições expressas na lei material sobre a interrupção 

da prescrição na arbitragem

Conquanto a questão relativa à interrupção da prescrição obedeça exclusiva-

mente aos critérios determinados pelo direito material, ao menos nos países de civil law, 

persistiria a dúvida quando, em eventual procedimento arbitral, surgissem questões acerca 

da interrupção da prescrição e a lei material não dispusesse especificamente sobre a matéria 

na esfera arbitral. Trata-se de lacuna que também restou verificada no direito brasileiro.

Nos demais países europeus, em que a prática da arbitragem alcançou admirável 

nível de desenvolvimento, a questão relativa à interrupção da prescrição na arbitragem não 

suscitou, ao longo dos anos, maiores problemas. Muito em razão do fato de que a prescrição 

extintiva constitui um instituto de direito material, e todos os eventuais questionamentos que 

poderiam surgir em uma arbitragem a respeito da prescrição seriam necessariamente reme-

tidos ao direito material.

Diante dessa lacuna, cabe ao intérprete do direito verificar qual o momento do 

ato interruptivo da prescrição no âmbito arbitral, sobretudo quando a parte pretender valer-se 

de uma cláusula compromissória para instaurar a arbitragem.

No caso do direito belga, por exemplo, em que não há disposição expressa con-

cernente à interrupção da prescrição na arbitragem, a doutrina interpreta o art. 1.683 do 

Código Judiciário belga (“CJB”) como uma disposição que promove o efeito interruptivo da 

prescrição.673 A primeira parte do referido artigo dispõe que 

A parte que pretende instaurar um litígio perante um tribunal arbitral, 
notifica a parte contrária com o requerimento de instauração da arbitragem. 

673 De acordo com Poudret e Besson, “In Belgium, authors recognise that notification in the meaning of CJB, 
Art. 1683 has the effect of interrupting the statute of limitations” (Comparative Law of International 
Arbitration. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 2007. p. 489).
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A dita notificação deverá se referir à convenção arbitral indicar o objeto do 
litígio, caso este não esteja especificado na convenção.674

Na França, país em que a prescrição extintiva é tratada como questão de fundo, 

inserida no Código Civil, não existe qualquer dispositivo sobre a interrupção da prescrição 

na arbitragem. Nem mesmo após o advento da Lei n.º 2008-561, de 17.06.2008 (que refor-

mou amplamente o direito francês das obrigações, incluindo diversas disposições sobre pres-

crição), a questão em foco fora abordada. Coube então à doutrina e jurisprudência francesas 

se posicionarem acerca do assunto.

No que tange ao compromisso arbitral, a doutrina francesa é assente: tal docu-

mento possui o condão de interromper a prescrição.675

Por outro lado, no que tange à cláusula compromissória, a jurisprudência já teve 

a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, e a posição da mais alta corte francesa se 

pronunciou de forma pragmática: a propositura da demanda arbitral interrompe a prescrição. 

Nessa decisão, datada de 1985, a Corte de Cassação francesa, de modo a detectar o ato in-

terruptivo da prescrição no âmbito de uma arbitragem, se utilizou da disposição do antigo 

art. 2.244 do CC francês,676 que determinava que a citação judicial era capaz de interromper 

o curso do prazo prescricional. Mas a corte francesa estabeleceu que, à luz da mencionada 

regra, era inexigível a comunicação ao devedor da instauração da arbitragem, concluindo 

674 Tradução livre de: “Art. 1.683. 1. La partie qui entend porter le différend devant le tribunal arbitral en 
donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d’arbitrage et indiquer 
l’objet du litige s’il ne l’a été dans cette convention”. No direito alemão, um dispositivo criado pelo 
German Arbitration Act de 1998 muito se assemelha à referida disposição. Trata-se do art. 1.044 do ZPO 
alemão, cuja redação traduzida para o inglês é a seguinte: “Section 1044 – Commencement of Arbitral 
Proceesings: ‘Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceedings in respect of a particular 
dispute commence on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received 
by the respondent. The request shall state the names of the parties, the subject-matter of the dispute and 
contain a reference to the arbitration agreement’”. Tradução não oficial disponível em: <http://www.cbar.
org.br/leis_internacionais/lei_alemanha.html>. Acesso em: 2 dez. 2010. 

675 Nesse sentido, v. DESDEVISES, Yvon. Demande en justice. Paris: Jurisclasseur, 1997. fascicule 126-6, 
p. 11. No mesmo sentido, v. ROBERT, Jean; MOREAU, Bertrand. L’arbitrage: Droit interne et droit 
international privé. 5. ed. Paris: Dalloz, 1983. p. 90.

676 Na versão antiga e revogada, o referido dispositivo era assim redigido: “Une citation en justice, même en 
référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la 
prescription ainsi que les délais pour agir”. Após o advendo da Lei n.º 2008-561, as causas de interrupção 
da prescrição foram simplificadas e a referida disposição deu lugar ao novo art. 2.241 do CC, cuja redação 
é a seguinte: “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai 
de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque 
l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure”.
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então o seguinte: “Nessas condições, o requerente tendo instaurado a demanda perante a 

câmara arbitral de acordo com a cláusula compromissória e nas formas previstas pelo regu-

lamento da dita câmara, a prescrição restou interrompida”.677 

Tal posição restou aceita pela doutrina francesa. Para Jacques Pellerin, a decisão 

da Corte de Cassação consagra a tese de que a interrupção da prescrição seria ato de iniciati-

va do credor, o que, no terreno da arbitragem, geraria grande importância prática e teórica,678 

sobretudo em razão da ausência da figura processual da citação na arbitragem.

Até o advento da nova lei que apresentou mudanças no regime da prescrição, a 

posição tanto da doutrina quanto da jurisprudência francesa era, portanto, a de que bastava 

um ato de cobrança do credor – materializado pelo protocolo da demanda arbitral –, não 

importando a comunicação desse ato ao devedor, para que a prescrição, em matéria arbitral, 

fosse interrompida.679 

677 Eis a ementa da referida decisão, em sua versão original: Arbitrage. Saisine d’une instituition d’arbitrage 
conformément à la clause compromissoire. Article 2244 du Code Civil. Interruption de la prescription. 
Instituition permanente d’arbitrage. Saisine conforme à la clause compromissoire. Article 2244 du Code 
Civil. Interruption de la prescription. Aux termes de l’article 2244 du Code Civil, une citation en justice, 
un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption 
civile de la prescription. Le texte n’exige pas que l’acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur 
dans le délai de la prescription, mais entend seulement préciser qu’un te lacte doit s’adresser à celui 
qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers. Dans ces conditions, le demandeur ayant saisi la 
Chambre arbitrale, conformément à la clause compromissoire et dans les formes prévues par le Règlement 
de ladite Chambre, a prescription a été interrompue. En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui a jugé que 
l’aticle 2244 du Code Civil impose, pour que la prescription soit interrompue, que la citation en justice 
soit signifiée par le créancier au débiteur et a, en conséquence, rejeté le moyen tiré de l’interruption de 
la prescription effectué par la saisine de la Chambre arbitrale par le créancier avant l’échéance du délai; 
la Chambre abitrale n’ayant pas averti le débiteur de cette saisine que postérieurement à l’écoulement du 
délai”. Decisão proferida pela Corte de Cassação Francesa (2.ª Ch. Civ.) em 11.12.1985, Guilbert c/Société 
de Développement de transport artisanal par eaux (S.D.T.A.E), com nota de Jacques Pellerin, Revue de 
l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, p. 387-390, 1987. Ver ainda os comentários de Jean-
Jacques Taisne a respeito dessa decisão: Nota sobre Cass, civ., 2.ª, 11 dez. 1985, JCP, II, Jurisprudence. 
Paris, seção 20676/20677, 1986.

678 Assim, afirma Jacques Pellerin: “Aussi, la Cour relève-t-elle que la saisine de la Chambre arbitrale, dans 
le délai de prescription, effectué conformément par le Règlement de la Chambre suffit à interrompre la 
prescription. C’est donc à la thèse de l’initiative du créancier que la Cour de cassation a donné sa faveur. 
[...] Sur le terrain du droit de l’arbitrage, il convient de souligner l’importance pratique et théorique de 
cette décision” (Nota sobre a decisão da proferida pela Corte de Cassação Francesa (2.ª Ch. Civ.) em 11 
dez. 1985, Guilbert c/Société de Développement de transport artisanal par eaux (S.D.T.A.E). Revue de 
l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, p. 388-389, 1987).

679 Nesse sentido, a manifestação de Jean Robert e Bertrand Moreau: “Comme la demande d’arbitrage formée 
emportera, de la même façon que la demande en justice, interruption des prescriptions qui viendraient 
éventuellement à courir il convient donc que la date de la demande soit fixée sans équivoque” (L’arbitrage: 
Droit interne et droit international privé. 5. ed. Paris: Dalloz, 1983. p. 78).
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E não é só. Como no direito francês impera a regra de que a convenção de arbi-

tragem gera a derrogação do poder de julgar do juiz estatal e não meramente a sua incompe-

tência, a Corte de Cassação entende que para as arbitragens não vale a regra da determina-

ção da citação por juiz incompetente para interromper a prescrição. Isto é, se uma questão 

coberta por cláusula arbitral for levada ao Poder Judiciário em vez de ir para os árbitros, tal 

demanda judicial não possuirá o condão de interromper a prescrição da pretensão.680

Variando desde a objetividade a certo radicalismo, a solução francesa a respeito 

da interrupção da prescrição no âmbito da arbitragem revela-se correta. Apesar do equívoco 

de assimilar o protocolo da demanda arbitral à citação judicial,681 a mais alta corte do Judi-

ciário francês apresenta uma fórmula que espanta a incerteza e a insegurança dos operadores 

da arbitragem: basta o protocolo da demanda arbitral para que o curso da prescrição seja in-

terrompido. Trata-se de uma regra que não apenas está em acordo com a natureza da regra da 

interrupção – ato deliberado e diligente do credor de modo a estancar o prazo prescricional –,  

mas também em sintonia com as arbitragens institucionais, em que a figura processual da 

citação não existe. 

A única crítica a respeito da posição da jurisprudência francesa, revelada pela 

decisão da Corte de Cassação de 1999, é a não permissão da propositura de ação judicial para 

interromper a prescrição, a despeito de a questão estar coberta por convenção de arbitragem. 

Certamente, o juiz estatal receptor da demanda se declararia incompetente em razão da cláu-

sula compromissória, mas o ato deliberado de cobrança já teria ocorrido com sucesso, o que 

já seria capaz de cessar o curso da prescrição.

E ainda que a reforma legislativa ocorrida na França no ano de 2008 não tenha 

dedicado quaisquer artigos acerca da interrupção da prescrição na esfera arbitral, a tendên-

680 Nesse sentido v. decisão da Corte de Cassação Francesa, de 30.06.1998, cuja ementa original se trans-
creve: “En refusant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, l’arrêt qui a retenu que la 
décision arbitrale a méconnu l’ordre public international en ce qu’elle juge prescrite l’action d’une partie 
bien qu’elle ai été introduite devant une juridiction incompetente, meconnaît l’article 1502-5.º NCPC. En 
effet, la règle qui donne effet interruptif de la prescription à la saisine d’un juge incompetent ne relève 
pas de la conception française de l’ordre public international; la convention d’arbitrage déroge nécessai-
rement à cette règle, de sorte que la saisine d’un tribunal de commerce qui n’avait pas pouvoir de juger, 
n’avait aucun effet sur la prescription de l’action”. Corte de Cassação Francesa (1.ª Ch. Civ), decisão de 
30 jun. 1998, Mediterranean shipping Co c/ URCOOPA, com nota de Marie-Laure Niboyet, Revue de 
l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, n. 1, p. 80-85, 1999.

681 Ver, nesse sentido, BOISSÉSON, Matthieu de. Le droit français de l’arbitrage interne et international. 
Paris: GLN éditions, 1990. p. 356. 
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cia é a de que a regra do mero protocolo da demanda (em caso de arbitragem institucional, 

obviamente) seja suficiente para interromper a prescrição, muito em razão da exclusão da 

citação judicial como fato preponderante para viabilizar a interrupção da prescrição (art. 

2.241 do CC francês).

O que se pode concluir dos exemplos citados é que o critério para a configuração 

do ato interruptivo deve ser tirado sempre do início formal do procedimento arbitral.682 Nos 

casos da Itália, Portugal e Suíça, a questão é simplificada em virtude de disposições expres-

sas em suas respectivas leis materiais acerca do momento em que a prescrição é interrompi-

da na arbitragem. Para os casos em que a lei material nada dispuser a respeito da interrupção 

da prescrição em matéria arbitral, a análise deverá comportar uma dupla interpretação:683 da 

lei material, a fim de verificar a forma e o momento da interrupção da prescrição; da lei de ar-

bitragem, com o fito de constatar o exato momento em que o procedimento arbitral tem o seu 

ponto de partida – que pode variar desde uma simples notificação do credor manifestando 

a sua intenção de iniciar uma arbitragem684 até a própria constituição do tribunal arbitral.685

1.1.2.3. A interrupção da prescrição na arbitragem à luz de diplomas 

internacionalmente reconhecidos 

A análise realizada nos itens anteriores demonstrou ser a questão relativa à inter-

rupção da prescrição uma das que mais perturbam os operadores da arbitragem, tanto interna 

quanto internacional. Tudo em razão das diferentes modalidades de interrupção, conjugado 

com a ausência de dispositivos específicos a respeito desta matéria no âmbito arbitral.

682 De acordo com as conclusões de Poudret e Besson, “Under a number of laws, the commencement of 
arbitral proceedings also has the effect of interrupting the statute of limitations of the claims raised in the 
arbitral proceedings” (Comparative Law of International Arbitration. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 
2007. p. 489).

683 Nesse sentido afirmam Poudret e Besson: “In view of the possible divergences between the law governing 
the commencement of arbitral proceedings and the substantive law governing the interruption of the 
statute of limitations it is prudent to verify that a request for arbitration will satisfy the requirements for 
both, at least where there is a danger of a deadline elapsing” (Idem, ibidem, p. 491).

684 Como são os casos dos direitos belga e alemão.
685 Que seria o caso do direito brasileiro (art. 19 da Lei n.º 9.307/1996).
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Sendo a prescrição extintiva um instituto proveniente do direito material, todo 

e qualquer questionamento que se refira a um aspecto da prescrição – seja a interrupção 

do prazo prescricional, a sua suspensão, sua modificação pelas partes, a renúncia ao prazo 

prescricional, entre outras – será necessariamente remetido à lei que regula a prescrição 

(ressalvadas as poucas exceções relativas às leis específicas sobre arbitragem que contenham 

disposições a respeito da interrupção da prescrição).

Um dos modos que o operador do direito do comércio internacional dispõe para 

limitar riscos concernentes às diversas interpretações legislativas da prescrição e, notada-

mente, da forma como se interrompe a prescrição no âmbito de um procedimento arbitral 

é a adoção de diplomas internacionais neutros, que agregam interesses de todos os lados, 

evitando-se maiores discórdias. A Convenção de NY de 1974 (1.1.2.3.1) e os Princípios 

formulados pela Unidroit em 2004 (1.1.2.3.2) fornecem bons exemplos do tratamento da 

interrupção da prescrição extintiva na seara da arbitragem.

1.1.2.3.1. A interrupção da prescrição na arbitragem à luz da Convenção de NY 

1974

A Convenção de NY de 1974 constitui um diploma internacional dedicado à 

regulamentação da prescrição extintiva nos casos de venda internacional de mercadorias. 

Certamente, em razão do objeto dessa convenção, ligado aos interesses do co-

mércio internacional, procuram os seus elaboradores inserir no seu corpo a arbitragem (além 

do processo judicial) como meio de resolução de controvérsias inerentes aos contratos de 

venda internacional de mercadorias.686

Ao contemplar a arbitragem como método alternativo de resolução de controvér-

sias no âmbito da convenção, e, tratando-se de uma convenção cujo objeto é a regulamenta-

ção da prescrição extintiva relativas às pretensões sobre venda internacional de mercadorias, 

era preciso haver um dispositivo acerca da interrupção da prescrição.

686 Dessa forma, no art. 1.º, item 3, alínea “e”, da Convenção de NY de 1974 (disposições gerais), consta 
o seguinte: “In this Convention [...] e) ‘legal proceedings’ includes judicial, arbitral and administrative 
proceedings”.
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Entretanto, segundo o texto da Convenção, tanto em relação à propositura da 

ação judicial quanto à instauração da arbitragem, ocorrerá a suspensão do prazo prescri-

cional, e não a sua interrupção.687 Esta última procede apenas em fase extrajudicial, em 

momento em que o devedor reconhece de forma inequívoca o direito contra ele perseguido. 

É o que se extrai da interpretação dos arts. 19688 e 20 (1)689 da Convenção que preconizam a 

reabertura do prazo de prescrição, eliminando tempo já decorrido.690

Portanto, nos termos da Convenção de NY de 1974, conquanto se estabeleça ex-

pressamente que a instauração da arbitragem apenas suspende e não interrompe a prescrição, 

a interrupção poderá sim operar na fase pré-arbitral, o que ocorrerá no formato extrajudicial.

Particularmente, a disposição do art. 19 possui grande importância para as rela-

ções jurídicas desenvolvidas na esfera da arbitragem internacional, pois simplifica sobrema-

neira a forma de interrupção da prescrição.691 A referida norma dispõe que um ato do credor, 

mesmo que não represente uma ação judicial ou intenção de se submeter à arbitragem, mas 

687 Importante ressaltar que a redação do art. 14 da Convenção, que afirma que o prazo “cessa o seu curso”, 
sugeriria a hipótese de interrupção da prescrição. No entanto, na fórmula proposta no art. 14, o que pre-
valece é a suspensão da prescrição, e não interrupção, eis que o prazo apenas “cessa o seu curso”, isto é, 
o que já foi decorrido é aproveitado a título de prazo.

688 Art. 19. Where the creditor performs, in the State in which the debtor has his place of business and before 
the expiration of the limitation period, any act, other than the acts described in articles 13, 14, 15 and 16, 
which under the law of that State has the effect of recommencing a limitation period, a new limitation 
period of four years shall commence on the date prescribed by that law.

689 “Art. 20 (1). Where the debtor, before the expiration of the limitation period, acknowledges in writing his 
obligation to the creditor, a new limitation period of four years shall commence to run from the date of 
such acknowledgement.”

690 Entretanto, pode-se dizer que haverá suspensão, e não interrupção da prescrição, se, distribuída a demanda 
judicial ou arbitral, não houver uma decisão de mérito. Ou seja, sem decisão de mérito, o prazo voltaria 
a correr. É o que diz o art. 17 (1) da Convenção: “Where a claim has been asserted in legal proceedings 
within the limitation period in accordance with articles 13, 14, 15 or 16, but such legal proceedings have 
ended without a decision binding on the merits of the claim, the limitation period shall be deemed to have 
continued to run”. Comentando essa disposição, o Professor Kazuaki Sono afirma: “Legal proceedings 
may end without a decision binding on the merits of the claim for various reasons. A proceeding may 
be dismissed because it was brought in a tribunal lacking competence over the case; procedural defects 
may prevent adjudication on the merits; a higher authority within the same authority may declare that the 
lower court lacked competence to handle the case; arbitration may be stayed or the arbitral award may be 
set aside by a judicial authority within the same jurisdiction”. Esse comentário realizado pelo Professor 
Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkaido, Japão, está disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/
english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-p145-173-e.pdf>, p. 161. Acesso em: 2 dez. 2010.

691 Um grande exemplo de simplificação e objetividade da interrupção da prescrição em matéria de arbitra-
gem, no âmbito internacional, é Ato Uniforme Relativo ao Direito Comercial Geral adotado pelos países-
-membros da Organização para a Harmonização do Direito Comercial na África (OHADA), que, em seu 
art. 278, dispõe o seguinte: “Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage, 
le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l’une des parties engage la procédure 
d’arbitrage”.
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cobrança direta ao devedor, interrompe a prescrição. Ou seja, basta o envio, por exemplo, 

de uma simples notificação extrajudicial ao devedor, que fará com que o curso do prazo 

prescricional se interrompa. A única exigência do art. 19 é que tal ato de cobrança esteja 

em consonância com a lei do local onde o devedor tiver o seu domicílio ou estabelecimento 

comercial.692

Importante ressaltar ainda que a ciência do devedor para efeito de interrupção do 

curso do prazo prescricional é corroborada pelo art. 20 da Convenção, que estabelece que o 

reconhecimento do débito pelo devedor, antes de expirado o prazo de prescrição, possui o 

condão de interromper esse prazo. Tal disposição vale para qualquer ato do devedor, antes 

de ser iniciado qualquer procedimento judicial ou arbitral.

A preocupação dos operadores do comércio internacional com a dificuldade de 

interpretação legislativa da prescrição extintiva e, sobretudo, com a forma de interrupção 

da prescrição é também atenuada por outras regras, aceitas e condizentes com os interesses 

daqueles ditos operadores. Trata-se dos Princípios formulados pela Unidroit em 2004, cuja 

análise se fará no ponto seguinte.

1.1.2.3.2. A interrupção da prescrição na arbitragem à luz dos Princípios 

Unidroit de 2004

Diferentemente da Convenção de NY de 1974, os Princípios elaborados pela 

Unidroit em 2004 não constituem o que se chama de hard law. Como já observado na primei-

692 Vide os comentários do Professor Kazuaki Sono a respeito: “Under some national laws certain acts by 
the creditor such as demand for performance may have the effect of recommencing the limitation period 
which is provided under the local law, even though these acts are not linked to the institution of legal 
proceedings (in some jurisdictions a letter or even a verbal demand may suffice). In other legal systems 
such acts by the creditor would not recommence the limitation period, and the creditor would have to 
institute legal proceedings in order to stop the running of the period. Article 19 is a compromise between 
these two approaches. This article permits continued reliance on the special local procedure to which 
parties in some jurisdictions may have become accustomed; on the other hand it assures that the creditor 
will not be allowed to take advantage of a local procedure for recommencing the limitation period with 
which the debtor may not be familiar. Thus, article 19 is applicable only when the creditor performs 
such act, pursuant to the special local procedure on recommencing the limitation period, ‘in the State in 
which the debtor has his place of business’ before the expiration of the limitation period provided by this 
Convention”. Esse comentário realizado pelo Professor Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkaido, 
Japão, está disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-p145-173-e.
pdf>, p. 163. Acesso em: 2 dez. 2010.
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ra parte desta tese, as regras da Unidroit não são revestidas de imperatividade, mas, quando 

adotadas pelas partes em uma arbitragem, são aplicadas em sua plenitude pelos árbitros.693 

Em relação à prescrição extintiva, a edição de 2004 dos Princípios Unidroit ofe-

rece regras específicas dotadas de objetividade e condizentes com os anseios dos operadores 

da arbitragem do comércio internacional.

No que tange à interrupção da prescrição, não há uma regra específica para as 

arbitragens, segundo esses princípios. Há, sim, regras sobre a suspensão da prescrição (como 

na Convenção de NY de 1974), o que será analisado mais adiante. 

O que se revela presente nos princípios é que a interrupção da prescrição se ope-

rará no momento em que, antes da expiração do prazo prescricional, o devedor reconhecer a 

existência do direito do credor. Logo, o art. 10.4 (“Novo prazo de prescrição pelo reconheci-

mento do direito”) dispõe no seu item 1 que, “Quando, antes da expiração do prazo geral de 

prescrição, o devedor reconhecer o direito do credor, um novo prazo de prescrição correrá a 

partir do dia seguinte ao do reconhecimento”.694 

O art. 10.4 dos Princípios da Unidroit 2004, por conseguinte, adota a tese da 

interrupção da prescrição por ato do devedor, e não do credor.695 Obviamente o reconheci-

mento do direito pelo devedor poderá ser precedido, na esfera extrajudicial ou pré-arbitral, 

por ato do credor, questão que resta implícita nos Princípios. Sendo assim, interpretando de 

outro modo, a notificação do credor contra o devedor promove a interrupção da prescrição 

quando o último responde ao credor (mediante, por exemplo, uma “contranotificação”) re-

conhecendo a existência do direito.696

693 Ou até mesmo quando na ausência de escolha expressa da lei aplicável pelas partes, os árbitros aplicam os 
princípios da Unidroit, a título de “princípios gerais do direito, como visto na sentença arbitral proferida 
no caso CCI n.º 7.375 de 1996.

694 Tradução de Lauro Gama Junior (Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, 
arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 573). Na versão original: “Where the obligor 
before the expiration of the general limitation period acknowledges the right of the obligee, a new general 
limitation period begins on the day after the day of the acknowledgement”.

695 O ato do credor – como a instauração de um procedimento arbitral contra o devedor, segundo os Princípios 
Unidroit 2004 – gera a suspensão da prescrição, e não a sua interrupção (art. 10.6 dos Princípios).

696 Basicamente, trata-se da mesma solução adotada pela Convenção de NY de 1974 em seus arts. 19 e 20. 
Vide, nesse sentido, os comentários oficiais a respeito da disposição do art. 10.4 dos Princípios Unidroit 
de 2004: “Most legal systems permit the running of the limitation period to be altered by acts of the parties 
or other circumstances. Sometimes acts of the parties or other circumstances ‘interrupt’ the running of the 
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Importante ressaltar que o sistema dos Princípios da Unidroit de 2004 reconhece 

que as normas imperativas do direito nacional porventura aplicável, que disponham sobre os 

prazos de prescrição, e notadamente a maneira como se promove a sua interrupção, devem 

prevalecer,697 em razão do previsto no art. 1.4 dos Princípios.698 No entanto, se as partes, em 

uma arbitragem internacional, escolhem os Princípios Unidroit para regerem o mérito do li-

tígio, prevalecerá a autonomia da vontade, inclusive no que se refere à prescrição e forma de 

interrupção, ressalvadas as hipóteses de incompatibilidade das regras sobre prescrição pos-

tas nos Princípios com a eventual lei aplicável ao contrato litigioso.699 Em outras palavras: se 

as partes escolhem os Princípios Unidroit para regerem as questões sobre prescrição, estas 

prevalecerão amplamente, até porque, como já visto, a prescrição não afeta a ordem pública 

internacional.

Analisada a interrupção da prescrição à luz de diversos diplomas, caberá, no 

ponto seguinte, verificar como a questão é tratada na prática, sobretudo à luz dos julgados 

mais recentes emanados de arbitragens CCI.

limitation period, with the effect that a new limitation period starts. Sometimes acts or other circumstances 
cause a ‘suspension’ of the running of the limitation period, with the effect that the period of suspension 
is not counted in computing the limitation period. According to this article the acknowledgement of a 
right by the obligor causes an interruption of the limitation period (see also Art. 20 of the U.N. Limitation 
Convention)”. O comentário oficial aos Princípios Unidroit de 2004 está disponível em: <http://www.
unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 3 dez. 2010. 

697 No comentário oficial aos Princípios Unidroit de 2004 está dito, a respeito, o seguinte: “Mandatory rules 
on limitation periods of national, international or supranational origin relating to the length, suspension, 
and renewal of the limitation periods as well as to the right of the parties to modify them, prevail over 
the rules laid down in this Chapter (see Art. 1.4)”. O comentário oficial aos Princípios Unidroit de 2004 
está disponível em: <http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 3 dez. 
2010. 

698 “Art. 1.4 (Normas Imperativas). Estes Princípios não limitam a aplicação de normas de ordem pública, 
quer de origem nacional, internacional ou supranacional, aplicáveis segundo as regras pertinentes do 
direito internacional privado.” Tradução de Lauro Gama Junior (Contratos internacionais à luz dos Prin-
cípios do Undroit 2004: soft law, arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 530).

699 Nesse sentido, Michael Joachim Bonnel afirma: “In other words, to the extent that the parties are free to 
choose the Unidroit Principles, including their provisions on limitation periods, as the law governing their 
contract, these provisions will prevail over any other limitation regime, be it of national or international 
origin. By contrast, in cases where the Unidroit Principles merely apply as contractual terms, also their 
provisions on limitation periods will bind the parties only to the extent that they do not clash with 
the corresponding provisions of the applicable law which parties may not contractually modify” (An 
International Restatement of Contractual Law: The Unidroit Principles of International Commercial 
Contracts. New York: Transnational Publishers, 2005. p. 81-82).
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1.2. A interrupção da prescrição vista na prática da arbitragem internacional

Após a verificação das diversas formas de interrupção da prescrição em sede 

arbitral – tanto interna como à luz de diversos diplomas estrangeiros –, cabe agora analisar 

como a questão se coloca na prática.

As questões debatidas na prática são bastante diversificadas. Não há um ato es-

pecífico para a configuração da interrupção da prescrição. Esta pode advir pelo protocolo da 

demanda arbitral junto ao centro competente, pela verificação (já nos autos do processo ar-

bitral) de que as diversas comunicações ocorridas entre as partes tiveram o condão de inter-

romper a prescrição, ou mesmo nos casos em que a jurisdição estatal é acionada previamente 

à instituição da arbitragem, o que também faria com que o curso do prazo prescricional se 

interrompesse. 

Em virtude do leque variado de interpretações na prática concernentes ao ato 

interruptivo da prescrição na arbitragem, propõe-se subdividir este tópico em dois pontos: no 

primeiro, vislumbrar-se-á a prática da CCI, com a análise de diversas sentenças proferidas 

sob a égide da referida instituição em que a questão da interrupção da prescrição fora aborda-

da (1.2.1). Em seguida, pretende-se mostrar qual seria a visão da prática para as arbitragens 

internacionais vistas a partir do direito brasileiro, isto é, arbitragens internacionais em que a 

sede seja o Brasil ou a lei aplicável ao litígio seja a lei brasileira (1.2.2).

1.2.1. A prática vista nas arbitragens internacionais sob a égide da CCI

Para a análise dessa questão optou-se pelo estudo das sentenças arbitrais proferi-

das em arbitragens CCI. Com efeito, um exame recente organizado pelo Conselheiro Geral 

da CCI a respeito da incidência da prescrição extintiva nas arbitragens CCI detectou que 

uma das questões mais recorrentes debatidas nas sentenças é a que se refere à interrupção da 

prescrição.700

700 Segundo Emmanuel Jolivet, Conselheiro Geral da CCI, “Si la suspension de la prescription n’est quasiment 
jamais abordée, l’interruption de la prescription est débattue dans presque toutes les sentences traitant de 
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A razão de estudar a questão da interrupção da prescrição à luz da prática da ar-

bitragem institucional, como a CCI, justifica-se pelo fato de que há quem considere que, em 

virtude da autonomia conferida às partes em uma arbitragem, a sua adesão a um regulamento 

arbitral resolveria o problema da interrupção da prescrição, pois, geralmente, os regulamen-

tos dispõem acerca das regras sobre o início do procedimento arbitral,701 o vincularia as 

partes em termos de interrupção do lapso prescricional. 

Logo, para as arbitragens CCI, como o art. 4.2 do correspondente regulamento 

de arbitragem dispõe que a data de recebimento do Requerimento pela Secretaria deverá ser 

considerada, “para todos os efeitos”, como a data da instauração do procedimento de arbitra-

gem, a interrupção da prescrição estaria englobada pela destacada expressão.702

Comentando a disposição acima, Cristian Conejero Roos e Renato Stephan 

Grion entendem que, quando há recurso à arbitragem institucional, as partes ficam inarreda-

velmente vinculadas às suas regras, inclusive no que tange ao início formal do procedimento 

arbitral. Segundo os referidos autores, a clareza da disposição do item 2 do art. 4.º acima 

mencionado conforta as partes, pois haveria a certeza da data formal de instauração da arbi-

tragem, sobretudo para fins de interrupção da prescrição.703

la prescription libératoire” (La question de la prescription extinctive dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de 
l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 235, jul. 2004).

701 Para Lew, Mistelis e Kroll, “The relevant law establishing the time limit also defines what actions must 
be taken to stop the tume from running. Most, if not all, laws usually consider the commencement of 
arbitration proceedings to be sufficient to stop the time running” (Comparative International Commercial 
Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2003. p. 512).

702 Nesse sentido, Poudret e Besson, invocando a lição de Sandrock, entendem o seguinte: “Where the law 
applicable to the statute of limitations recognises the principle of autonomy on this point, the question 
arises as to whether the afore mentioned provisions of arbitral rules concerning the commencement of the 
arbitral proceedings also govern the interruption of the statute of limitations. Sandrock if of the opinion it 
does as far as Art. 4.2 of the ICC Rules is concerned – notably because this provision purports to govern 
the beginning of the arbitral proceedings ‘for all purposes’ […]” (Comparative Law of International 
Arbitration. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 2007. p. 491.

703 Assim entendem os referidos autores: “Selon la loi brésiliene sur l’arbitrage, l’introduction de la 
procédure a lieu quand les arbitres acceptent leur nomination. Lorque les parties ont recours à l’arbitrage 
institutionnel, l’introduction de la procédure est déterminée conformément aux règles institutionelles 
applicables. En vertu du règlement de la CCI, la date de d’introduction de la procédure d’arbitrage est 
la date de la réception de la demande d’arbitrage par le Sécretariat de la Cour internationale d’arbitrage. 
La clarté de cette disposition offre une grande certitude aux parties dans les cas où la date d’introduction 
de la procédure est importante, par exemple lorsqu’une partie doit respecter un délai de prescription fixé 
par le droit applicable”. ROOS, Cristian Conejero; GRION, Renato Stephan. L’arbitrage au Brésil: droit 
et pratique dans une optique CCI. Bulletin de la Cour international d’arbitrage de la CCI, Paris: ICC 
Publications, v. 17, n. 2, p. 31, 2006. No mesmo sentido afirmam Derains e Schwartz: “This rule, which 
has been expressely set forth in the Rules since 1975, fixes the date of commencement of the arbitration. 
This is of obvious importance with respect to relevant statutes of limitation and possibly also where, for 
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O pensamento acima, apesar de admitido por pequena, porém respeitável, par-

cela da doutrina da arbitragem internacional, apresenta leves equívocos. Ainda que os re-

gulamentos de arbitragem dispusessem expressamente acerca do momento da interrupção 

da prescrição, o que não ocorre, tal questão não teria o condão de superar o disposto na lei 

regente do fundo da controvérsia, a qual está vinculada à prescrição e a todos os seus aspec-

tos operacionais (formas de interrupção, suspensão etc.).704 Assim, conquanto determinados 

regulamentos contenham disposições condizentes e de acordo com os princípios básicos que 

norteiam o instituto da prescrição e notadamente a sua interrupção (caso da Lei-Modelo705 

e Regulamento de Arbitragem da Uncitral706), se a lei que rege o fundo da controvérsia dis-

puser de forma diversa, ela prevalecerá sobre qualquer disposição posta no regulamento de 

arbitragem.

Diante do diversificado leque de interpretações sobre o ato interruptivo da pres-

crição nas arbitragens, é preciso que os árbitros examinem caso a caso para decidirem a 

respeito.707 É necessário que os árbitros detectem, à luz dos fatos e da lei aplicável ao mérito 

do litígio, o momento em que a prescrição se interrompeu. 

other reasons, the arbitration is required to be commenced by a particular date” (A Guide to the New ICC 
Rules of Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 1998. p. 50).

704 Nesse sentido, a lição de Alan Redfern e Martim Hunter, analisando a questão à luz do direito inglês: 
“However, under English law, time only stops running when the requisite notice is served on the defendant 
(and not when it reaches the ICC Secretariat); accordingly, where time is running out, it is best to comply 
separately both with the ICC Rules and with the English legislation” (Law and Practice of International 
Commercial Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 1991. p. 197).

705 O art. 21 da Lei Modelo da Uncitral de 1985 (com as emendas adotadas em 2006) é compatível com a 
interpretação do correto momento do ato interruptivo da prescrição na arbitragem: “Unless otherwise 
agreed by the parties, the arbitral proceedings in respect of a particular dispute commence on the date 
on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent”. O texto 
da Lei Modelo da Uncitral está disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-
arb/07-86998_Ebook.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2010.

706 O art. 2(1) do Regulamento de Arbitragem da Uncitral de 1976 detalha o recebimento pela parte solicitada 
do requerimento de arbitragem: “For the purposes of these Rules, any notice, including a notification, 
communication or proposal, is deemed to have been received if it is physically delivered to the addresses 
or if it is delivered at his habitual residence, place of business or mailing address, or, if none of these can 
be found after making reasonable inquiry, then at the addresses last-known residence or place of business. 
Notice shall be deemed to have been received on the day it is so delivered”. O texto do Regulamento 
de Arbitragem da Uncitral está disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-
rules/arb-rules.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2010.

707 Esse diversificado leque de questões é levantado por Emmauel Jolivet da seguinte forma: “La difficulté 
à laquelle les arbitres ont alors à faire est de savoir si la saisine d’une jurisction étatique ou arbitrale est 
un acte interruptif. La difficulté se trouve compliquée par le fait que parmi les saisines de juridictions 
étatiques certaines seront considérées comme étant un acte interruptif et d’autres pas (par exemple celles 
appelées à prendre d’urgence des mesures conservatoires). Un autre facteur de complication est la question 
de savoir si l’introduction de l’instance est suffisante pour interrompre la prescription ou s’il faut que le 
juge, étatique ou privé, soit effectivement saisi du litige, ou que le créancier de l’obligation ait manifesté 
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As sentenças CCI abaixo relatadas demonstram que a questão da interrupção da 

prescrição é bastante casuística. O ato interruptivo da prescrição varia desde a existência de 

comunicações preliminares entre as partes (1.2.1.1), passando pelo ajuizamento de ações 

judiciais prévias à arbitragem (1.2.1.2), como também pelo próprio protocolo da demanda 

arbitral junto à secretaria da CCI (1.2.1.3).

1.2.1.1. A interrupção da prescrição em razão de comunicações extrajudiciais 

prévias à arbitragem

O tratamento casuístico da interrupção da prescrição nas arbitragens CCI é re-

velado por sentenças que, realizando profunda análise dos fatos da causa, encontram provas 

concretas de que a existência do litígio submetido à via arbitral já vinha sendo discutido 

entre as partes na esfera extrajudicial, o que teria o condão de interromper o prazo prescri-

cional. Duas sentenças CCI publicadas foram selecionadas para essa análise:

a) Caso CCI n.º 6.864/1994

Nesse caso, tratava-se de um contrato firmado por uma parte da Tunísia (reque-

rente) e uma parte francesa (requerida), que tinha por objeto a instalação de uma máquina. 

Na existência de um litígio concernente à instalação incompleta do produto, a requerente 

instaurou procedimento arbitral CCI com sede em Tunis, capital da Tunísia. Entre os argu-

mentos de defesa, encontrava-se a alegação de prescrição extintiva. 

O árbitro único designado para julgar a controvérsia, ao decidir se a prescrição 

havia se operado ou não, procedeu a uma minuciosa análise dos autos do processo, de modo 

a verificar se o prazo prescricional havia sido ou não interrompido pela requerente. Logo, 

o árbitro único atestou que, antes de o procedimento arbitral ser instaurado, uma série de 

atos extrajudiciais havia ocorrido: processo verbal de recepção provisória, assim como uma 

sa volonté de faire valoir une prérrogative. Se pose également la question de l’effet de la saisine d’une 
juridiction incompétente” (La question de la prescription extinctive dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de 
l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 235, jul. 2004).
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notificação encaminhada pela requerente à requerida solicitando o envio de técnicos para a 

reparação dos danos na máquina. Tais atos, segundo o árbitro único, interrompiam a prescri-

ção, sendo, portanto, rejeitada a alegação da defesa de escoamento do prazo prescricional.708 

Importante ressaltar que a análise dos atos interruptivos da prescrição fora feita pelo árbitro 

único à luz da lei material tunisiana, supostamente aplicável ao mérito da controvérsia e, 

pois, à prescrição extintiva.709

b) Caso CCI n.º 7.301/1993

Nesse caso, uma empresa da Iugoslávia (requerente) havia firmado contrato com 

uma empresa francesa, cujo objeto era a construção de um hotel e um centro de conferências 

em um país africano. Durante o curso dos fatos, diversos defeitos de construção se mostra-

ram presentes, tendo a empresa francesa – contratada – se prontificado a remediar tais falhas. 

Mesmo após a entrega do certificado de conclusão da obra, falhas de execução voltaram 

a surgir, o que fez com que a empresa iugoslava (contratante) se valesse da convenção de 

arbitragem inserta no contrato principal, instaurando, conseguintemente, o competente pro-

cedimento arbitral junto à CCI. A sede da arbitragem restou fixada na Suíça.

Na sua defesa, a empresa requerida alegou que, à luz do direito suíço (supos-

tamente aplicável ao mérito do litígio), o prazo prescricional de cinco anos previsto na lei 

material suíça para a instauração da demanda arbitral havia se escoado.710 

708 No comentário a esta decisão, Emmanuel Jolivet frisa o seguinte: “Aprés avoir énuméré les différents actes 
de l’affaire (en l’occurence le procès-verbal de réception provisoire, le télégramme dela demanderesse 
informant la défenderese de l’arrêt de l’installation de la machine et demandant l’envoi de techniciens 
pour réparer la panne, etc.), l’arbitre unique considera que même s’il retenait le délai d’une année comme 
délai de prescription, ces différents actes étaient interruptifs de prescription et écartaient l’exception 
invoquée par la défenderesse” (Nota sobre a Sentença final proferida no caso CCI n.º 6.864 de 1994. 
Cahiers de l’arbitrage, Paris: Pedone, v. 4, p. 355, 2008).

709 Não há menção, na nota, se a lei aplicável ao mérito é a lei tunisiana, constando tão somente que a sede 
da arbitragem era em Tunis, Tunísia. Nesse sentido v. JOLIVET, Emmanuel. Nota sobre a Sentença final 
proferida no caso CCI n.º 6.864 de 1994. Cahiers de l’arbitrage, Paris: Pedone, v. 4, p. 354-355, 2008.

710 Segundo a sentença, “In any event, the defendant contends, on the Day of the commencement of the 
arbitral procedure (i.e. in July 1991 – Art. 3.1, 2nd paragraph ICC Rules of Arbitration) the five-year 
period of limitation has elapsed”. Sentença final proferida no caso CCI n.º 7.301 de 1993. In: ARNALDEZ, 
J.J.; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. Collection of ICC Arbitral Awards (1996-2000). The 
Netherlands: Kluwer Law, 2003. p. 194.
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Submetida a questão aos árbitros, estes entenderam que o prazo de prescrição 

havia se iniciado quando o centro de conferências fora inaugurado ou, na pior das hipóteses, 

quando entregue o certificado de conclusão da obra. Ocorre que, durante o período pré-

-arbitral, fora verificado que o devedor estava ciente dos defeitos da obra, tendo, inclusive, 

se prontificado a remediá-los.711 Tratava-se aí de ato de reconhecimento do débito pelo de-

vedor, o que, nos termos do art. 135 (1) do Código de Obrigações suíço,712 teria o condão de 

interromper a prescrição. Portanto, com fundamento nessa disposição, os árbitros entende-

ram que a interrupção da prescrição havia se operado ainda em fase extrajudicial, por ato de 

reconhecimento inequívoco do devedor.713

1.2.1.2. A interrupção da prescrição em razão de procedimentos judiciais 

prévios à arbitragem

Outra forma de interrupção consignada em sentenças lavradas sob a égide da 

CCI é quando atestado pelos árbitros que, em momento anterior ao ingresso das partes na 

arbitragem, uma delas se socorreu do Poder Judiciário (do seu país ou da sede da arbitragem) 

de modo a intentar medidas cautelares preparatórias ou qualquer procedimento judicial em 

que tenha sido posto em foco o objeto do litígio reconhecido inequivocamente pela parte 

requerida. Nesse sentido, três sentenças CCI são detalhadas a seguir.

711 Dessa forma, consta da sentença: “However, on being informed of the existence of certain defects during 
the [one year] maintenance period, the defendant agreed to make the necessary repairs on a number of 
panels. Indeed, the defendant, applying a procedure which had been agreed upon by the parties, did 
remedial works during the maintenance period and/or shortly afterwards. But these remedial works, which 
might have interrupted the period of limitation as amounting to an acknowledgement of the defendant’s 
duty to repair were all done before the certificate of final completion and acceptance of Septembre 1987, 
was delivered by the claimant”. Sentença final proferida no caso CCI n.º 7.301 de 1993. In: ARNALDEZ, 
J.J.; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. Collection of ICC Arbitral Awards (1996-2000). The 
Netherlands: Kluwer Law, 2003. p. 195.

712 Art. 135 (1) do Código de Obrigações suíço: “La prescription est interrompue [...] 1. lorsque le débiteur 
reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en 
fournissant une caution”.

713 Segundo a sentença, “In a dissent, the remaining arbitrator concluded that the five-year limitation period 
provided in Art. 371(2) of the Swiss Code ff Obligations had been interrupted by express statement and 
conclusive acts of the defendant”. Sentença final proferida no caso CCI n.º 7.301 de 1993. In: ARNALDEZ, 
J.J.; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. Collection of ICC Arbitral Awards (1996-2000). The 
Netherlands: Kluwer Law, 2003. p. 193.
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a) Caso CCI n.º 8.002/1995

Esse caso, na origem, dizia respeito a um contrato de venda de navios firmado 

entre um país mediterrâneo (requerente) e uma parte francesa (requerida), contendo cláu-

sula de arbitragem CCI. O litígio sobreveio quando, em um dos navios, o casco apresentou 

vícios redibitórios. Por conseguinte, a parte prejudicada, antes de ingressar com o procedi-

mento arbitral, se socorreu do Poder Judiciário visando à realização de perícia judicial para 

apuração dos prejuízos. Tal perícia confirmou que um dos navios estava com sua estrutura 

deteriorada em virtude de vícios de construção. Diante do laudo pericial favorável, a reque-

rente ingressou com procedimento cautelar (référé) na jurisdição do país da parte requerida 

(França) e obteve ordem judicial determinando que a requerida pagasse um certo montante. 

Ato contínuo a requerente suscitou medida judicial junto ao Tribunal de Grande Instância, e 

este, por sua vez, se declarou incompetente em razão da convenção arbitral estipulada entre 

as partes. Assim sendo, a requerente instaurou a competente demanda arbitral junto à CCI, 

solicitando a condenação da requerida por todos os danos sofridos em razão dos defeitos de 

fabricação verificados nos navios.

Sobreveio a defesa da requerida, que, prontamente, alegou que a demanda estava 

prescrita em razão do disposto no art. 189-bis do Código Comercial francês (prazo prescri-

cional de dez anos). Em réplica, a requerente suscitou que a descoberta do vício em um dos 

navios havia ocorrido bem antes do fim do lapso prescricional, pois em 1990 o vício fora 

descoberto e no ano seguinte fora intentada a primeira medida judicial prévia à arbitragem 

contra a requerida, o que já possuía o condão de interromper a prescrição.

O Tribunal arbitral, ao decidir a questão, entendeu que era suficiente um ato que 

se referisse à existência dos vícios nos navios para que o prazo prescricional se interrom-

pesse. Logo, analisando minuciosamente os autos, o tribunal verificou: que a requerente 

havia notificado a requerida acerca dos vícios; que a requerente havia intentado medidas 

judiciais prévias relativas aos vícios, tendo inclusive obtido laudo pericial favorável e ordem 

de pagamento preliminar; que, diante de todos esses atos judiciais, prévios à arbitragem (de  
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conhecimento de ambas as partes), a parte requerente manifestou deliberado ato de cobran-

ça, manifestando assim a sua intenção de interromper a prescrição.714

b) Caso CCI n.º 8.925/1998

Nesse caso, uma parte alemã (requerente) havia firmado com uma parte de 

Liechtenstein um contrato prevendo o pagamento de comissões pela segunda à primeira, 

relativas à entrega de veículos automotores em um país do Oriente Médio. Diante da falta 

de pagamento por parte da requerida, a requerente se valeu da convenção de arbitragem 

prevista no contrato ingressando com a competente demanda arbitral junto à CCI. A sede da 

arbitragem restou fixada em Genebra, Suíça.

Sobreveio a defesa, alegando que a demanda, à luz do direito suíço (suposta-

mente aplicável ao fundo do litígio), estaria prescrita, pois o prazo havia começado a correr 

no momento em que o crédito havia se tornado exigível, isto é, no momento do término 

do contrato prevendo o pagamento de comissões, no ano de 1983. Tendo sido a demanda 

arbitral instaurada em 1995, e não tendo sido apresentado qualquer ato que configurasse a 

interrupção da prescrição, pedia-se a decretação da prescrição da demanda arbitral.

Submetidos os autos a árbitro único, este constatou que a requerente havia subs-

crito anos antes da instauração da arbitragem, ação judicial com o fito de obter informações 

sobre as vendas de automóveis nos países do Oriente Médio e o consequente pagamento das 

comissões sobre as vendas efetuadas. A requerida fora cientificada desta demanda, integran-

do a lide. Ocorre que tal demanda fora julgada extinta, e, ato contínuo, a requerente propôs 

714 No relato desta decisão, Emmanuel Jolivet consigna o seguinte: “Il poursuit en affirmant qu’il suffit qu’un 
acte fasse réference à l’existence du vice caché comme la cause des désordres constatés pour interrompre 
la prescription. L’arbitre relève que dans une assignation de 1991, la demanderesse exprimait son intention 
d’interrompre tout délai de prescription et affirmait qu’une des vedettes était affecté de désordres dus à des 
vices cachés. L’arbitre considère que par cet acte la demanderesse a manifesté son intention d’interrompre 
la prescription spéciale relative à l’action rédhibitoire. L’arbitre constate que des actes de procédure, dont 
l’assigation devant les juridictions étatioques, sont bien intervenus dans le délai de prescription annale 
qui commençaitent à courir à compter de la découverte des désordres et que la prescription n’est pas 
acquise” (La question de la prescription extinctive dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: 
Gazette du Palais, v. 2, p. 240, jul. 2004). No mesmo sentido, ver a sentença proferida no Caso CCI n.º 
9.103 de 2000, com nota de JOLIVET, Emmanuel. Chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre 
de commerce internationale (CCI). Les cahiers de l’arbitrage. Paris: Pedone, 2009. p. 42-43.
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nova ação judicial nas jurisdições do país sede da requerida, julgada extinta em razão da 

convenção de arbitragem.

Ao se deparar com todas essas questões, o árbitro único concluiu, em primeiro 

lugar, que as questões ligadas à prescrição extintiva deveriam ser analisadas à luz do direi-

to material suíço. Este, por sua vez, prevê que a prescrição pode ser interrompida desde o 

momento em que o devedor teve conhecimento de uma ação do credor fazendo valer uma 

pretensão pecuniária contra o devedor.715 Portanto, tomando por base a primeira ação judicial 

proposta, o árbitro concluiu que essa demanda era suficiente, à luz do direito material suíço, 

para interromper a prescrição, eis que tal demanda não apenas constituía meio hábil para a 

determinação do crédito principal, objeto da arbitragem, como era de conhecimento da re-

querida, que se defendeu da demanda.716

c) Caso CCI n.º 8.826/1997

Nesse caso, três contratos de financiamento haviam sido firmados entre bancos 

franceses (requerentes) e duas sociedades da Arábia Saudita (requeridas). Esses contratos 

continham cláusulas compromissórias prevendo a resolução de litígios por via de arbitra-

gem CCI. Em razão do descumprimento de determinadas obrigações por parte das empresas 

requeridas, os bancos franceses primeiramente se dirigiram a um órgão de conciliação de 

Arábia Saudita. Perante esse órgão, os bancos franceses intentaram recurso na tentativa de 

estabelecer uma solução amigável com as requeridas. Restando infrutíferas as negociações 

havidas entre as partes para fins de conciliação, os bancos ingressaram com a competente 

demanda arbitral junto à CCI.717

715 De acordo com o relato de Emmanuel Jolivet sobre esta sentença, “Selon le droit suisse, la prescription 
est interrompue dès lors que le débiteur a eu connaissance d’une action du créancier et de la volonté de ce 
dernier de faire valoir une prétention pécuniaire contre le débiteur” (La question de la prescription extinctive 
dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 241, jul. 2004).

716 Assim, de acordo com o relato de Emmanuel Jolivet sobre esta sentença, “L’arbitre declare que la procédure 
judiciaire engagée dans le pays du constructueur, à laquelle la défendresse était partie, et tendant à la reddition 
des comptes, constituait un préalable nécessaire à la détermination de la créance principale objet du présent 
arbitrage. L’arbitre conclut que cette action judiciaire avait interrompu le cours de la prescription pour la 
créance considerée et que le délai de prescription de 10 ans n’avait recommencé à courir qu’à partir de la date 
du judgement du Tribunal étatique, en mai 1986, pour expirer en mai 1996, soit postérieurement à la date de 
l’introduction de la requête d’arbitrage” (La question de la prescription extinctive dans l’arbitrage CCI. Les 
cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 241, jul. 2004).

717 Segundo relata Emmanuel Jolivet, “Le litige provient du défault de paiement de la totalité ou d’une partie des 
billets à ordre qui ont été mis en place puis présentés dans le cadre des différents contrats. Des négotiations 
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Em sede de defesa, as requeridas alegaram que a demanda estava prescrita, à 

luz do direito francês (supostamente aplicável ao mérito da controvérsia). Em réplica, as 

requerentes aduzem que, segundo os critérios do art. 2.244 do CC francês, o recurso inten-

tado perante o órgão saudita de conciliação previamente à arbitragem seria suficiente para 

interromper a prescrição.

Submetida a questão aos árbitros, estes consideraram que, segundo as normas do 

direito francês, o órgão saudita de conciliação se qualificava como um órgão jurisdicional 

e, por esta razão, o recurso intentado perante o referido órgão fez com que a prescrição se 

interrompesse.718 

1.2.1.3. A interrupção da prescrição no momento em que protocolada a 

demanda arbitral junto à CCI

Finalmente, parte das sentenças analisadas entende que o mero protocolo da 

demanda arbitral junto ao secretariado da CCI seria suficiente para interromper a prescrição. 

Para ilustrar, analisam-se três sentenças CCI.

a) Caso CCI n.º 7.219/1995

Nesse caso, uma parte tunisiana (requerente) e outra austríaca (requerida) ha-

viam firmado um contrato de fornecimento de tijolos. A requerente, ao contestar a capaci-

dade de produção da usina e considerando que a requerida falhou na execução do contrato, 

entre les banques, les emprunteurs, le propriétaire de la défenderesse n.º 2, l’organisme d’assurance crédit et 
le recours devant l’organisme saoudien de conciliation en matière des litiges opposant des banques à leurs 
clients, ayant été infructueux, le différend fut soumis à l’arbitage” (Nota sobre a Sentença final proferida no 
caso CCI n.º 8.826 de 1997. Cahiers de l’arbitrage V. 4. Paris: Pedone, 2008. p. 381).

718 Segundo relata Emmanuel Jolivet, “En ce qui concerne l’acquisition de la prescription décennale, les 
défenderesses ne nient pas que les conventions de crédit, en tant qu’actes de commerce, sont soumises 
à la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de commerce français. Elles avancent que la 
prescription est acquise. Les demanderesses invoquent l’article 2244 du Code Civil français pour justifier 
le fait que l’action engagée devant l’organisme sauodien doit être qualifié d’organe juridictionnel au 
sens du droit français, considère que la prescription est interrompue et que la demande d’arbitrage est 
recevable” (Nota sobre a Sentença final proferida no caso CCI n.º 8.826 de 1997. Cahiers de l’arbitrage 
v. 4. Paris: Pedone, 2008. p. 381).
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se valeu da cláusula compromissória inserta no referido instrumento, intentando demanda 

arbitral junto à CCI, com sede em Zurique, Suíça.

A requerida, em seus argumentos de defesa, alegou que a demanda estava pres-

crita.

O tribunal arbitral, ao decidir a questão, começou por determinar a lei aplicável 

ao mérito da controvérsia, e decidiu aplicar o direito austríaco. Em seguida, considerando 

a prescrição extintiva matéria de fundo, o tribunal arbitral procurou investigar as formas e 

interrupção previstas no referido direito e, tanto à luz do direito material quanto pela juris-

prudência austríacas, não havia nos autos qualquer meio que comprovasse a interrupção da 

prescrição.719 

Para o tribunal arbitral, no caso em tela, o prazo prescricional somente correria 

a partir da data em que houve a aceitação da obra, a título de execução, sendo a instauração 

da demanda arbitral junto à CCI meio capaz de interromper a prescrição.720

b) Caso CCI n.º 7.371/1994

Neste caso, empresas da Síria (requerentes) haviam firmado um contrato de em-

preitada com uma sociedade francesa (requerida) para a construção de uma usina. Enquanto 

a recepção provisória da usina tenha se dado dentro do prazo, no que tange à recepção téc-

nica, um conflito surgiu entre as partes. Valendo-se da cláusula compromissória inserta no 

contrato de empreitada, as empresas da Síria instauraram procedimento arbitral junto à CCI 

719 Segundo relata Emmanuel Jolivet, “Le Tribunal envisage les faits interruptifs de la prescription triennale 
applicable à l’action en garantie à savoir, selon la jurisprudence et la doctrine dominante, une assignation 
au fond devant une juridiction étatique ou arbitrale, une reconnaissance d’une obligation de garantie, ou 
des pourparlers ayant conduit à un accord ou, en cas d’échec, étant immédiatement suivis d’une reprise 
d’instance. Les arbitres précisent que les actes préparatoires à l’exercice d’une action et les mises en 
demeures ne sauraient être considérés comme des actes interruptifs de la prescription” (La question de la 
prescription extinctive dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 
237, jul. 2004).

720 Dessa forma: “Le Tribunal examine ensuite la question de la prescription des actions en dommages et 
interêts et retient que la prescription de trois ans court à compter de l’acceptation à titre d’éxecution. 
L’introduction de la demande d’arbitrage est trop tardive pour interrompre la prescription de l’action en 
dommages et interêts”. JOLIVET, Emmanuel. La question de la prescription extinctive dans l’arbitrage 
CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 237, jul. 2004.
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de modo a obter condenação da requerida pelas penas de atraso, perdas e danos e demais 

prejuízos causados pelo temporário fechamento da usina. A sede da arbitragem restou fixada 

em Genebra.

Entre as alegações de defesa encontrava-se a ocorrência de prescrição extintiva. 

Da mesma forma, em relação à demanda reconvencional proposta pela requerida, a reque-

rente apresentou exceção de prescrição.

Ao tribunal arbitral coube avaliar, em primeiro lugar, como se inseria a ques-

tão da prescrição extintiva à luz do direito aplicável ao mérito do litígio – o direito suíço. 

Confrontando o pedido das requerentes com a data em que a lesão poderia ser descoberta, o 

tribunal entendeu que as requerentes deixaram de agir dentro do lapso prescricional previsto 

no direito suíço, decretando, portanto, a prescrição da demanda arbitral. Por outro lado, em 

relação à demanda reconvencional, o tribunal arbitral procurou responder à seguinte ques-

tão: um simples requerimento de arbitragem é suscetível de interromper a prescrição? Ana-

lisando a questão segundo as normas da lei material suíça, os árbitros entenderam que, para 

que a prescrição seja interrompida, é preciso existir um ato em que se formule um pedido 

perante um juiz de reconhecimento de um direito. E, como o requerimento de arbitragem 

se assimilaria a uma demanda judicial, os árbitros consideraram que o prazo prescricional 

havia se interrompido no momento em que protocolada a demanda arbitral junto à CCI. Se-

ria, como frisa o tribunal, o requerimento de arbitragem como “a condição necessária para a 

abertura do procedimento arbitral”.721

721 Segundo Emmanuel Jolivet, em termos gerais, assim decidiu o tribunal arbitral: “Le tribunal dans la 
presente procédure arbitrale est donc amené à se prononcer sur la question de savoir si une simple requête 
d’arbitrage constitue ou non une action susceptible d’interrompre la prescription. Le Tribunal rappelle 
d’abord que le droit applicable exige du créancier, pour que la prescription soit interrompue, qu’il effectue 
selon des formes définies un acte par lequel il demande au juge compétent d’obtenir la reconnaissance de 
son droit. Le Tribunal énonce que l’introduction d’une demande d’arbitrage semble a priori satisfaire les 
conditions posées par la loi [...]. Par analogie avec les actes devant les juridictions étatiques, l’introduction 
d’une requête d’arbitrage suffit pour interrompre une prescription quelle que soit la suite donné à cette 
requête. Le Tribunal arbitral considère donc que les demandes reconventionnelles ne sont pas prescrites 
dans la mesure ou la prescription a été interrompue par la première requête d’arbitrage” (La question de 
la prescription extinctive dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 
238, jul. 2004).
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c) Caso CCI n.º 7.374/1995

Nesse caso, o litígio dizia respeito a um contrato de venda de duas linhas de 

produção e engarrafamento firmado entre uma parte do Yêmen (requerente) e a outra da 

Alemanha (requerida). Em razão de defeitos de fabricação, a requerente recusou a aceitação 

das linhas de produção. Antes do ingresso na esfera arbitral, as partes ainda se submeteram 

a um “protocolo de transação”, que, posteriormente, restou descumprido. Por conseguinte, 

fora instaurado pela requerente demanda arbitral junto à CCI pleiteando perdas e danos em 

virtude do descumprimento de ambos os instrumentos contratuais mencionados. A sede da 

arbitragem fora fixada em Paris.

Entre os argumentos de defesa, encontrava-se o da ocorrência de prescrição ex-

tintiva. 

Para decidir acerca da ocorrência ou não de prescrição extintiva, seria preciso 

verificar se a requerente havia ou não promovido ato capaz de interromper a prescrição. 

Segundo o árbitro, a requerente havia se recusado a aceitar a entrega das linhas de produção 

e, não obstante a assinatura pelas partes do aludido “protocolo de transação” (que continha 

previsão de reparos dos defeitos pela requerida), o direito a uma pretensão somente come-

çaria a existir quando da recepção, pela requerente, das linhas de produção.722 Em razão do 

insucesso do “protocolo de transação”, a requerente instaurou procedimento arbitral junto à 

CCI, e, segundo o entendimento do árbitro, a dita instauração foi suficiente para interromper 

a prescrição.723 

722 No relato dessa decisão, o comentador Emmanuel Jolivet aduz o seguinte: “L’arbitre unique considère 
que le droit à livraison de la demanderesse n’est pas frappé de prescription. La demanderesse a refusé 
de réceptionner l’ouvrage jusqu’à la signature du protocole transactionnel. Si ce protocole mentionne 
que la défenderesse peut commencer à procéder à l’essai de réception selon les modalités prévues au 
contrat, le protocole mentionne également que l’ouvrage est encore affecté de défauts et indique que 
la défenderesse devra y rémedier. L’arbitre unique considère que le droit à réparation perdure après la 
signature du protocole. Le délai de prescription commence à courir à partir de la réception de l’ouvrage. 
Toutefois, en vertu des termes du protocole, la défenderesse a renoncé à faire valoir ses droits à réparation 
des préjudices causes avant la signature du protocole” (La question de la prescription extinctive dans 
l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 239, jul. 2004).

723 Nos termos da sentença, segundo informa Emmanuel Jolivet, “L’arbitrage constate cependant que le 
délai de prescription a été interrompu par l’introduction de la requête d’arbitrage” (La question de la 
prescription extinctive dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 
239, jul. 2004).
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1.2.2. A visão da prática com base no direito brasileiro

A partir da análise das sentenças arbitrais descritas no item anterior, apresentam-

-se algumas conclusões:

• Não existe, na prática da arbitragem internacional CCI, uma regra fixa para 

considerar a prescrição interrompida;

• A análise do ato interruptivo da prescrição é realizada de forma casuística, 

e tal ato normalmente ocorre nas seguintes situações: quando da existência 

de comunicações preliminares entre as partes (quando, sobretudo, há ine-

quívoco reconhecimento do direito pelo devedor), na existência de processo 

judicial prévio à arbitragem ou pelo simples protocolo do requerimento de 

arbitragem;

• E o mais importante: não importa como se dá o ato interruptivo da prescri-

ção: é preciso investigar a questão à luz da lei aplicável ao mérito da contro-

vérsia, e, pois, à prescrição extintiva, para verificar as formas de interrupção 

admitidas por tal regime jurídico.

Diante dessas premissas, indaga-se como a questão seria tratada à luz do di-

reito brasileiro em arbitragens internacionais. A hipótese imaginária seria a seguinte: uma 

parte brasileira contende com outra francesa. A sede da arbitragem é fixada em Paris e a lei 

aplicável ao mérito é a lei brasileira.724 A partir de tal hipótese, questiona-se: como resolver 

problemas que envolvam a definição do ato interruptivo da prescrição?

No direito brasileiro, como já visto, a prescrição extintiva é regulamentada pela 

lei material, isto é, pelo CCB. Na ausência de outra lei material que se aplique à controvérsia 

e disponha, por exemplo, de prazo especial de prescrição, são as regras do CCB que devem 

724 No mínimo, o exemplo mencionado contempla o critério geográfico para detectar a internacionalidade da 
arbitragem.
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ser investigadas pelos árbitros internacionais a fim de verificar as hipóteses de interrupção 

da prescrição.725 

Não há maiores percalços nesse sentido: as hipóteses de interrupção da prescri-

ção estão dispostas no art. 202 e seus incisos do CCB, cabendo aos árbitros analisar a ques-

tão à luz do referido dispositivo. No entanto, persistiria apenas uma dificuldade em relação 

aos casos mais urgentes, em que não há arbitragem instituída e o prazo prescricional está no 

fim. Qual seria a medida a adotar?

Primeiramente, é preciso deixar claro que, a despeito de alguns julgados da CCI 

considerarem possível a interrupção da prescrição pelo protocolo do requerimento de ar-

bitragem, tal hipótese não cabe quando o direito brasileiro for aplicável ao mérito da con-

trovérsia. Trata-se de hipótese que não encontra qualquer sintonia com o direito material 

brasileiro.

Com já analisado neste estudo, para as questões de urgência, faz-se necessária a 

propositura de protesto interruptivo de prescrição junto ao Poder Judiciário. Mas qual Poder 

Judiciário? O da sede da arbitragem (França, segundo a hipótese proposta) ou o juiz estatal 

brasileiro (do direito referente ao regime jurídico aplicável ao fundo do litígio)?

Em tese, conquanto a sede da arbitragem seja fixada em outro país, a medida 

acautelatória visando à interrupção da prescrição deve ser proposta perante o juiz brasileiro 

tão somente porque a lei aplicável à prescrição é a lei brasileira.

Entretanto, entende-se que nada impediria que alguma medida, judicial ou ex-

trajudicial, fosse intentada na jurisdição da sede da arbitragem, mesmo fora do Brasil, para 

interromper a prescrição.726 A jurisdição da sede, ao receber eventual medida acautelatória, 

725 Nesse sentido v. LEE, João Bosco. A internacionalidade da arbitragem – A lei aplicável à prescrição – A 
interrupção do prazo prescricional em procedimento arbitral (parecer). Estudos de arbitragem. Curitiba: 
Juruá, 2008. p. 366.

726 Na França, a medida acautelatória mencionada, aparentemente, não seria necessária em razão de o direito 
francês assimilar a instauração da arbitragem à propositura da demanda judicial. Bastaria, portanto, à luz 
do direito francês, que a parte interessada em interromper a prescrição protocolasse o seu requerimento 
na secretaria da câmara, ou, em arbitragens ad hoc, que enviasse via carta registrada (ou por outro meio 
idôneo) a demanda à parte contrária, indicando o seu árbitro. Nesse sentido, v. a decisão da Nota sobre a 
decisão da proferida pela Corte de Cassação Francesa (2.ª Ch. Civ.) em 11 dez. 1985, Guilbert c/Société de 
Développement de transport artisanal par eaux (S.D.T.A.E). Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français 
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visando à preservação de direitos de uma parte diligente que não quer deixar escoar o prazo 

prescricional, exerceria a sua função de juge d’appui perante o juízo arbitral.727 Portanto, 

mesmo considerando a hipótese ilustrativa de forma inversa (sede da arbitragem no Brasil e 

lei aplicável ao mérito – francesa), em nada atrapalharia a propositura de protesto interrupti-

vo de prescrição no foro judicial da sede da arbitragem.728

Ainda mais se considerada uma arbitragem institucional regida pelas regras da 

CCI, tal questão ficaria mais facilitada, em razão do disposto no art. 23.2 do aludido regu-

lamento.729 No entanto, esse fato deveria ser investigado à luz da lei processual civil da ju-

risdição da sede da arbitragem, a fim de verificar a forma adequada para a propositura desse 

tipo de medida acautelatória. 

A questão da interrupção da prescrição extintiva em arbitragens internacionais é 

muito pouco discutida na seara internacional. São raríssimos os julgados a respeito da maté-

ria, algo reiterado até mesmo por uma das mencionadas sentenças arbitrais CCI.730

Na ausência de uniformidade e harmonia em relação à questão da prescrição 

no âmbito da arbitragem internacional, cabe aos árbitros internacionais analisar a questão 

relativa à interrupção da prescrição com base na lei aplicável ao fundo do litígio, de acordo 

com o que constar nos autos.

de l’arbitrage, p. 388-389, 1987, com nota de Jacques Pellerin; e ainda as lições de Jean-Jacques Taisne 
a respeito dessa decisão: Nota sobre Cass, civ., 2.ª, 11 dez. 1985, JCP, II, Jurisprudence. Paris, seção 
20676/20677, 1986; e, por fim, v. LAUZERAL, Philippe; BOULFROY, Marion. Qui peut engager une 
procédure d’arbitrage?. Recueil Dalloz Sirey, Paris: Dalloz, n. 16, p. 1100-1101, 2008.

727 Sobre a cooperação do Poder Judiciário com a arbitragem no direito francês, ver o estudo de Philippe 
Fouchard a respeito (La coopération du Président du Tribunal de Grande Instance à l’Arbitrage. Philippe 
Fouchard: Écrits – Droit de l’arbitrage e droit du commerce international. Paris: Comité français de 
l’arbitrage, 2007. p. 5-33).

728 Trata-se de hipótese possível no sentido da cooperação do juiz da sede com a arbitragem, mas ainda assim 
reitera-se que a interrupção da prescrição na arbitragem via protesto é criticável, por tudo aqui já exposto.

729 Nesse sentido v. LEE, João Bosco. A internacionalidade da arbitragem – A lei aplicável à prescrição – A 
interrupção do prazo prescricional em procedimento arbitral (parecer). Estudos de arbitragem. Curitiba: 
Juruá, 2008. p. 373.

730 Na sentença proferida no caso CCI n.º 7.371 de 1994, por exemplo, Emmanuel Jolivet relata o seguinte: 
“Après avoir indiqué qu’aucune jurisprudence ne s’était prononcée spécifiquement à ce sujet, le Tribunal 
relève cependant des cas proches et rappelle la position de la doctrine” (La question de la prescription 
extinctive dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Paris: Gazette du Palais, v. 2, p. 238, jul. 
2004).
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1.3. Demais questões relativas à prescrição que podem influenciar na fase pré-arbitral 

A questão relativa à interrupção da prescrição na esfera arbitral é, como vis-

to, densa e, sem dúvida, a principal manifestação em termos de operacionalidade do 

instituto prescricional na fase que antecede a instituição da arbitragem, isto é, a fase 

pré-arbitral.

Outros fatores, não menos importantes que a interrupção, mas que podem 

causar alguma influência em um procedimento arbitral, são: em primeiro lugar, a eventu-

al possibilidade prévia de as partes modificarem prazos prescricionais em comum acor-

do (1.3.1) e, em segundo lugar, a questão relativa à suspensão do prazo prescricional 

(1.3.2). 

1.3.1. A questão relativa à modificação do prazo prescricional pelas partes

Diante de toda a exposição acerca do instituto da prescrição extintiva que se 

realiza nesta tese, soaria um pouco estranho falar da possibilidade de modificação do prazo 

prescricional pelas próprias partes. Ora, tratando-se a prescrição extintiva, classicamente, 

de um instituto de ordem pública, não poderia haver lugar para se convencionar prazo de 

prescrição.731

A premissa acima colocada certamente é válida para as arbitragens internas re-

gidas pelo direito brasileiro (1.3.1.1). Por outro lado, uma análise do direito estrangeiro e 

comparado demonstra certa flexibilidade no que tange à modificação pelas partes do prazo 

prescricional, seja no direito interno e alguns países, seja na prática da arbitragem interna-

cional (1.3.1.2).

731 Nesse sentido, afirma Reinhard Zimmermann: “The prohibition of agreements rendering prescription 
more difficult is often justified with reference to the public interest which the prescription of claims is 
intended to serve” (Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002. p. 164).
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1.3.1.1. O direito brasileiro: inalterabilidade dos prazos prescricionais

Como defendido nesta tese, o caráter de ordem pública da prescrição é próprio 

do plano interno de um país. Assim, no direito brasileiro, o interesse público do qual é re-

vestido a prescrição extintiva impede que as partes modifiquem ao seu livre-arbítrio o prazo 

prescricional (art. 192 do CCB).732

Por conseguinte, afirma-se que, para as arbitragens submetidas ao direito nacio-

nal, o caráter imperativo733 ditado pelo art. 192 do CCB prevalece sobre qualquer tipo de 

autonomia das partes.

Não obstante a regra prever que os prazos prescricionais são inalteráveis por 

vontade das partes, algumas considerações precisam ser feitas. É preciso confrontar a ques-

tão da alteração do prazo prescricional com a própria essência do instituto da prescrição 

extintiva, uma vez que, se de um lado a possibilidade de alongamento do prazo seria absolu-

tamente incompatível com a essência da prescrição,734 o encurtamento do prazo não causaria 

qualquer distúrbio à ordem social. Pelo contrário: seria útil e eficaz à promoção da estabili-

dade das relações jurídicas.

Com efeito, o encurtamento do prazo prescricional, por convenção das partes, 

poderia ser útil na esfera arbitral, na medida em que as próprias partes estariam limitando o 

estado de incerteza pelo não exercício do direito, atitude que se coadunaria com o escopo do 

instituto da prescrição extintiva. O “interesse público” sob a ótica da arbitragem é exatamen-

te o reflexo da estabilidade das relações comerciais, a estabilidade do patrimônio daqueles 

que operam na esfera arbitral seria beneficiado com a convenção de encurtamento do prazo 

prescricional.735

732 Art. 192 do CCB: “Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes”.
733 Nesse sentido, v. CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 46.
734 Segundo Carpenter, as convenções que têm por finalidade o prolongamento do curso prescricional são in-

válidas, “porque importam em renúncia antecipada da prescrição” (Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Nacional de Direito, 1958. p. 161). Da mesma forma, entende Câmara Leal: “O que, a nosso ver, não é lícito 
é alongar o prazo da prescrição por convenção antecipada, isto é, no momento do contrato, antes de nascida 
a ação e iniciada a prescrição, porque êsse alongamento equivaleria a uma renúncia prévia, proibida pela lei” 
(Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1959. p. 66).

735 Sobre a redução do prazo prescricional e sua compatibilidade com o próprio instituto da prescrição 
vide a explicação de Yussef Said Cahali: “Não contendo o antigo Código Civil disposição semelhante, 



309

No entanto, é preciso se contentar com a disposição da lei material. A lei que a 

cria é rigorosamente obrigatória, e, por conseguinte, para as arbitragens regidas pelo direito 

nacional, qualquer tipo de convenção das partes acerca da duração do prazo prescricional 

deverá ser invalidado pelos árbitros.

Em outros países, o rigor da inalterabilidade dos prazos prescricionais é bastante 

atenuado. Um exame do direito comparado demonstra a tendência da permissão da modifi-

cação convencional dos prazos prescricionais.

1.3.1.2. O direito comparado: flexibilidade no tratamento da modificação 

convencional dos prazos prescricionais

Diversas legislações modernas sobre prescrição, também aplicáveis aos procedi-

mentos arbitrais, possibilitam a modificação pelas partes do prazo prescricional, respeitando, 

é claro, certos limites em razão da imperatividade do instituto prescricional. Para ilustrar este 

tópico, as considerações se basearão, em um primeiro momento, em diplomas estrangeiros 

e instrumentos internacionais que tratam especificamente da questão (1.3.1.2.1) e, em um 

segundo momento, na prática da arbitragem internacional (1.3.1.2.2).

Clóvis havia sustentado que o encurtamento do prazo da prescrição poderia ser admitido, apontando 
as seguintes razões: a) o encurtamento do prazo da prescrição não contraria os fins sociais do instituto; 
por isso mesmo não ofende a ordem pública em que se baseia. O fim da prescrição, fundamento racio-
nal de sua instituição, é a necessidade de se assegurar a estabilidade do patrimônio, contra infindáveis 
reclamações. A redução do prazo, longe de contrariar, favorece a finalidade da prescrição, concorre 
para se estabilizarem, mais prontamente, as relações jurídicas [...]. Encurtar, porém, o prazo é diminuir 
a resistência do direito, a que a prescrição se opõe; é, portanto, robustecê-la, dar-lhe maior energia” 
(Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 46). Vide ainda a oportuna e coerente lição de Câ-
mara Leal a respeito: “Embora de ordem pública, quanto à sua instituição, a prescrição, aplicando-se 
às relações de direito privado, não deixa de ter, também, um caráter jurídico-privado, pelo que devem 
ser permitidas, a seu respeito, todas as convenções que, não contrariando a sua finalidade de interesse 
público, não incidam em expressa proibição, direta ou indireta, da lei [...]. O interesse público visado 
pela prescrição é limitar a duração do estado de incerteza do direito, pelo não exercício da ação desti-
nada a fazê-lo valer, quando violado, de modo que estabelecer um limite menor do que o determinado 
pela lei é, antes, favorecer, do que contrariar, o interesse público que ela teve por fim assegurar. Não há, 
pois, na redução do prazo prescricional, convencionada pelas partes, qualquer ofensa ou oposição ao 
escopo social da prescrição” (Da prescrição e da decadência. 2. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio 
de Janeiro: Forense, 1959. p. 67).



310

1.3.1.2.1. Direito estrangeiro e diplomas internacionalmente reconhecidos

A questão relativa à modificação convencional do prazo de prescrição não é unâ-

nime no direito estrangeiro. Direitos como o suíço, o italiano e até o grego736 seguem a mes-

ma linha do direito brasileiro, não permitindo acordos dessa natureza. Por outro lado, moder-

nas leis que foram objeto de recente reforma permitem que as partes transacionem acerca da 

duração do prazo prescricional, como é o caso do direito alemão e do direito francês.

a) Direito alemão

O primeiro exemplo que ilustra o moderno e flexível tratamento da questão rela-

tiva à organização convencional da prescrição é o direito alemão. O BGB, na seção n.º 202 

(Inadmissibilidade de acordo sobre a prescrição), dispõe no item 2 o seguinte: “O período de 

prescrição não poderá ser estendido por transação legal em prazo superior a trinta anos desde 

o início da contagem do prazo”.737

Assim sendo, o direito alemão, além de dispor sobre prazos específicos de 

prescrição,738 estabelece um prazo genérico e máximo para a prescrição, possibilitando que 

as partes, eventualmente, convencionem acerca de um determinado prazo sem que este ul-

trapasse o teto estipulado (30 anos). 

Trata-se de acordo para “facilitar” a prescrição, como entende o professor da 

Universidade de Regensburg, Reinhard Zimmermann, que tem sido privilegiada na Europa, 

pois agrega utilidade e legalidade, mantendo intactos o regime obrigatório da prescrição e 

seu caráter de interesse público.739

736 Segundo Reinhard Zimmermann, “There is a considerable divergence of views as to whether it is possible 
for parties to contract out of the prescription regime by lengthening or shortening the prescription period, 
by providing for different starting dates, by introducing additional, or opting out of existing, grounds for 
suspension. Swiss, Greek and Italian law are particularly strict in this regard: they prohibit agreements 
either way” (Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002. p. 163).

737 Tradução livre de: “The limitation period may not be extended by legal transaction beyond a period of 
thirty years from the beginning of the statutory limitation period”.

738 Como no caso da Seção 199, item 3, do BGB.
739 Segundo esse autor, “A number of legal systems allow the parties to facilitate prescription, especially by 

providing for a period that is shorter that the statutory one, while they refuse to recognize agreements 
rendering prescription more difficult, especially by extending the statutory period. In these countries, the 
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b) Direito francês

Seguindo o exemplo alemão de modernidade no tratamento da questão em foco, 

entra em cena o direito francês. Com o advento da Lei n.º 2008-561, de 17.06.2008, o art. 

2.254 do CC francês restou modificado, prevendo a organização convencional da prescrição, 

com o respeito a certos limites. Assim, a primeira parte do referido dispositivo determina 

que “A duração da prescrição pode ser reduzida ou alongada por acordo das partes. Todavia, 

a prescrição não pode ser reduzida para menos de um ano nem alongada por mais de dez 

anos”.740 

Assim como o direito alemão, o direito francês consagra a tese segundo a qual as 

cláusulas restritivas de duração do prazo prescricional são plenamente válidas e não privam 

o credor do seu direito de agir, seja na esfera judicial, seja na arbitral.741 Seja alongando742 

ou reduzindo743 o prazo, tanto o sistema alemão como o francês impõem limites temporais, 

preservando e congregando, ao mesmo tempo, a autonomia privada e o interesse público.

prescription regime is thus of a unilaterally mandatory character. Finnaly the German Reform Comission 
and the English Law Commission recommended recognition, in principle, of agreements both ways”. 
ZIMMERMANN, Reinhard. Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 163.

740 Tradução livre de: “La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle 
ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans”.

741 Nesse sentido, afirma o Professor francês Philippe Malaurie: “L’ensemble de ces règles devrait être 
assoupli par un élargissement de la liberté contractuelle, comme le font actuellement le droit allemand, 
les principes du droit européen des contrats et l’avant projet français de réforme du droit des obligations. 
Notre droit fait actuellement une distinction entre les causes relatives à la prescription. Celles dont l’objet 
est d’allonger le délai sont en principe nulles parce que, au moins lorque la prescription est longue, elles 
seraient l’équivalent d’une renonciation prohibée par la loi (art. 2220). Au contraire, les causes restrictives 
sont valables si elles ne privent pas en fait le créancier du droit d’agir en justice” (Exposé des Motifs. 
Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Paris: La documentation française, 
2008. p. 196).

742 A proibição do alongamento do prazo prescricional por acordo das partes fora condenada, antes da reforma 
legislativa francesa, por Robert Cario: “A l’analyse, les clauses de nature à allonger conventionellent la 
prescription extinctive apparaissent justement interdites. Non seulement elles pousuivent un but contraire 
à l’essence même de la prescription extinctive, en risquant de rendre dangereusement long le temps de 
libération du débiteur. Mais surtout, elles sont tout à fait inutiles au regard des aménagements du temps 
par le législateur et les tribunaux bien plus favorable au créancier” (Les modifications conventionelles de 
la prescription extinctive. Petites Affiches. Paris: Lextenso éditions, n. 133, p. 14-15, 6 nov. 1998).

743 Particularmente, a doutrina tende a dar um maior valor à redução convencional do prazo prescricional. 
Nesse sentido, ver a lição de Reinhard Zimmermann: “What has been said above applies with even 
greater force to agreements facilitating prescription, especially by shortening the period. They are 
much more widely recognized even today; moreover, they do not conflict with the public interest-based 
policy underlying the law of prescription” (Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and 
Prescription. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 166-167). No mesmo sentido afirma 
Robert Cario: “La validité des clauses abréviatives de prescription, reconnue explicitement par la doctrine 
[...] a été admise de longue date par la Cour de cassation, dès lors qu’elles ne blessent en rien l’ordre public 
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Transposta a hipótese para a arbitragem, conclui-se que nos procedimentos ar-

bitrais, cuja matéria de fundo for submissa ao direito alemão, as partes poderão transacionar 

acerca do prazo prescricional desde que tal transação estipule prazo não superior a 30 anos. 

E no direito francês, por seu turno, o acordo deverá tão somente obedecer aos limites tempo-

rais previstos pelo art. 2.254 do CC francês. Em termos práticos, basta que as partes, em um 

contrato regido pelo direito alemão ou o francês, prevejam, de preferência na convenção de 

arbitragem, o eventual encurtamento ou alongamento do prazo prescricional, ressalvados os 

devidos limites impostos pelo interesse público.

c) Direito inglês

Se em relação aos sistemas do direito alemão e do direito francês a questão 

relativa à modificação dos prazos prescricionais pelas partes encontra-se disposta em suas 

respectivas leis materiais, devendo-se proceder de forma construtiva à sua aplicabilidade ao 

procedimento arbitral, em relação ao direito inglês a possibilidade de convenção das partes 

acerca do prazo de prescrição vem disposta na própria lei de arbitragem. O que é, aliás, nor-

mal, tratando-se de a prescrição de matéria de processo no direito inglês.

No direito inglês, a possibilidade de modificação do prazo prescricional é ex-

pressa, e se enquadra tanto na extensão quanto na redução convencional do prazo. É dessa 

forma que o Arbitration Act de 1996 possui um capítulo (art. 12) denominado “Poder da 

Corte para a extensão do tempo para o início dos procedimentos arbitrais”.744 Por mais que 

et les bonnes moeurs” (Les modifications conventionelles de la prescription extinctive. Petites Affiches. 
Paris: Lextenso éditions, n. 133, p. 15, 6 nov. 1998).

744 Eis a redação original do art. 12 e seus incisos do Arbitration Act de 1996: “12. Power of court to extend 
time for beginning arbitral proceedings, &c. (1) Where an arbitration agreement to refer future disputes to 
arbitration provides that a claim shall be barred, or the claimant’s right extinguished, unless the claimant 
takes within a time fixed by the agreement some step – (a) to begin arbitral proceedings, or (b) to begin 
other dispute resolution procedures which must be exhausted before arbitral proceedings can be begun, 
the court may by order extend the time for taking that step. 2. Any party to the arbitration agreement 
may apply for such an order (upon notice to the other parties), but only after a claim has arisen and after 
exhausting any available arbitral process for obtaining an extension of time; (3) The court shall make an 
order only if satisfied – (a) that the circumstances are such as were outside the reasonable contemplation 
of the parties when they agreed the provision in question, and that it would be just to extend the time, or 
(b) that the conduct of one party makes it unjust to hold the other party to the strict terms of the provision 
in question; (4) The court may extend the time for such period and on such terms as it thinks fit, and may 
do so whether or not the time previously fixed (by agreement or by a previous order) has expired; (5) An 
order under this section does not affect the operation of the Limitation Acts (see section 13); (6) The leave 
of the court is required for any appeal from a decision of the court under this section”.
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a previsão de acordo entre as partes acerca do prazo prescricional esteja expressa na lei, tal 

prazo poderá ser aumentado pela jurisdição local, até mesmo em caso de sua expiração, em 

razão da aplicabilidade automática da Limitation Act inglesa de 1980 (vide art. 12, item 5, da 

Arbitration Act de 1996). O que não poderá ser alterado são os time limits dispostos na lei, 

pois são de caráter imperativo.745

A previsão disposta na lei arbitral inglesa sobre o acordo acerca da duração do 

prazo prescricional já existe há tempos na Inglaterra e constava da antiga lei de arbitragem 

de 1950. Trata-se de um simples acordo que as partes podem prever na própria convenção de 

arbitragem: basta que as partes acordem que, em caso de litígio, a arbitragem começará em 

determinado prazo menor que o imposto pela lei.746

 O grande interesse desse tipo de transação é justamente preservar uma relação 

comercial, conservando as provas que as partes poderiam contrapor, em um curto espaço de 

tempo.747 Trata-se de medida útil para a arbitragem e seus operadores, e, se descumprida, 

poderá gerar problemas, como ausência de jurisdição do árbitro e a anulação da sentença 

arbitral.748 Por outro lado, se submetida a questão à corte estatal, havendo razoabilidade para 

conceder a extensão do prazo, a corte estatal poderá decidir pela prorrogação do tempo-

-limite, originalmente previsto na convenção de arbitragem.749

745 Nesse sentido afirmam Lew, Mistelis e Kroll: “Contrary to contractual time limits, in principle, statutory 
time limits can not be extended by an arbitration tribunal or the courts” (Comparative International 
Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2003. p. 511).

746 Nesse sentido, sustenta Anthony Walton, “The parties to an arbitration agreement may provide therein, 
if they wish, that an arbitration must be commenced within a shorter period than allowed by statute; but 
the court then has the power to enlarge the time so agreed” (Russel on the Law of Arbitration. London: 
Stevens & Sons Limited, 1970. p. 4).

747 Nesse sentido, o entendimento de Adam Samuel: “The insertion in arbitral agreements of time-limits 
for commencing arbitration is a device regularly used in certain branches of trade to reduce delays in 
starting proceedings and to enable the parties to know within a limited period whether there will be any 
claims arising out of a transaction concerned for which evidence will have to be retained” (Jurisdictional 
Problems in International Commercial Arbitration: A Study of Belgian, Dutch, English, French, Swedish, 
Swiss, U.S. and West German Law. Zurique: Schulthess Polygraghischer, 1989. p. 117).

748 Nesse sentido, aduz Adam Samuel o seguinte: “In general, failure to comply with such deadlines will 
result in the arbitrator having no jurisdiction and his award being liable to be set aside” (Jurisdictional 
Problems in International Commercial Arbitration: A Study of Belgian, Dutch, English, French, Swedish, 
Swiss, U.S. and West German Law. Zurique: Schulthess Polygraghischer, 1989. p. 117-118).

749 Nesse sentido, aduz Adam Samuel: “The lengh of delay, the sums of money at stake, the extent of each 
parties’ responsability of the failure to comply with the deadline and the prejudice caused to the respondent 
by relavant lapse of time are the principal factors in deciding whether an extension should be granted” 
(Jurisdictional Problems in International Commercial Arbitration: A Study of Belgian, Dutch, English, 
French, Swedish, Swiss, U.S. and West German Law. Zurique: Schulthess Polygraghischer, 1989. p. 118).
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O exemplo inglês constitui assim um bom exemplo no que se refere à previsão 

legal para se convencionar o prazo prescricional, com o destaque dessa previsão na própria 

lei de arbitragem, mas, sobretudo, um bom exemplo da flexibilidade com a qual deve ser 

tratada a prescrição na esfera da arbitragem, na medida em que os interesses temporais de 

ambas as partes são atendidos em nome do princípio da autonomia.

d) Diplomas internacionalmente reconhecidos: a Convenção de NY de 

1974 e os Princípios Unidroit de 2004

Por fim, a ilustração deste tópico aborda dois diplomas jurídicos internacional-

mente reputados, com previsão de modificação do prazo prescricional pelas partes: a Con-

venção de NY de 1974 e os Princípios da Unidroit de 2004.

Em primeiro lugar, no que se refere à Convenção de NY de 1974, o prazo pres-

cricional standard para as pretensões judiciais ou arbitrais relativas à venda internacional 

de mercadorias é de quatro anos (art. 8.º). Apesar da disposição prevista no art. 22, item 1 

da Convenção, segundo a qual o prazo de prescrição não pode ser modificado por acordo 

das partes,750 uma exceção é feita nos casos em que o devedor, durante o curso do prazo de 

prescrição, prolonga o prazo por meio de uma declaração por escrito endereçada ao credor.751 

Portanto, há na Convenção de NY de 1974 a previsão de modificação do prazo 

prescricional não por acordo entre as partes, e sim por ato do devedor, que pode, inclusive, 

ser renovado. No entanto, a Convenção coloca um limite a tais renovações, na medida em 

que o art. 23 do diploma da Uncitral estipula um prazo prescricional máximo de dez anos 

para as causas vinculadas ao objeto da Convenção.752

750 Art. 22 (1): “The limitation period cannot be modified or affected by any declaration or agreement between 
the parties, except in the cases provided for in paragraph (2) of this article”.

751 Nesse sentido, o Art. 22 (2): “The debtor may at any time during the running of the limitation period 
extend the period by a declaration in writing to the creditor. This declaration may be renewed”. Segundo 
a doutrina, “Article 22 of the Limitation Convention generally does not recognise the possibility for 
the parties to modify the limitation period, although the debtor may, at least, extend the period by a 
declaration in writing to the creditor”. SCHWENZER, Ingeborg; MANNER, Simon. The Claim is Time-
Barred: The Proper Limitation Regime for International Sales Contracts in International Commercial 
Arbitration. Arbitration International, London: Kluwer Law, v. 23, n. 2, p. 298, 2007.

752 Art. 23: “Notwithstanding the provisions of this Convention, a limitation period shall in any event expire 
not later than ten years from the date on which it commenced to run under articles 9, 10, 11 and 12 of this 
Convention”.
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Por último, é preciso afirmar que, conquanto a Convenção de NY de 1974 vede 

o acordo entre as partes em relação ao prazo prescricional, ela demonstra amplo privilégio à 

arbitragem em razão do disposto no item 3 do art. 22. Nos termos dessa disposição, as partes 

podem prever prazo de prescrição mais curto do que o previsto na Convenção para ingressar 

com o procedimento arbitral, desde que tal previsão contratual esteja em consonância ao 

com a lex contractus.

Em conclusão, pode-se afirmar que, nos termos da Convenção de NY de 1974, a 

modificação do prazo prescricional pelas partes é permitida quando se tratar de arbitragem. 

Merece aplausos o item 3 do art. 22 da Convenção de NY de 1974, pois encontra-se respei-

tada a autonomia da vontade, princípio basilar da arbitragem.

Em segundo lugar, há espaço para destaque aos Princípios Unidroit de 2004. 

Aceitos e considerados pela doutrina como uma “excelente” solução às questões relativas 

comércio internacional753 e aplicáveis às arbitragens internacionais, até mesmo quando as 

partes se silenciam na escolha da lei aplicável ao litígio,754 os Princípios Unidroit de 2004 

preveem expressamente que o prazo de prescrição poderá ser objeto de modificação pelas 

partes. Assim sendo, dispõe o art. 10.3: 

(1) As partes podem modificar os prazos de prescrição. (2) Todavia, não 
podem: (a) reduzir o prazo geral de prescrição para menos de um ano; (b) 
reduzir o prazo máximo de prescrição para menos de 4 anos; (c) aumentar 
o prazo máximo de prescrição para mais de 15 anos.755

O modelo proposto pelos Princípios Unidroit de 2004 segue a mesma linha do 

direito francês, possibilitando às partes a modificação do prazo prescricional e respeitando 

os limites de redução e alongamento do curso do prazo. 

753 Nesse sentido afirmam Ingeborg Schwenzer e Simon Manner: “Thus, case law, as well as scholarly wri-
ting, increasingly recognise that the Unidroit Principles, as a whole, constitute ‘excelent evidence’ of an 
internationally accepted solution to a problem and thus can be regarded as an international trade usage or, 
at least, as a restatement and rebuttable presumption of international trade usages” (The Claim is Time-
-Barred: The Proper Limitation Regime for International Sales Contracts in International Commercial 
Arbitration. Arbitration International, London: Kluwer Law, v. 23, n. 2, p. 303, 2007). 

754 Ver nesse sentido, Sentença proferida no caso CCI n.º 7.375 de 1996 (já analisada neste estudo).
755 Tradução de Lauro Gama Junior (Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, 

arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 573).
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O exemplo explorado neste item constitui, talvez, a maior prova de que, no meio 

internacional, sobretudo na arbitragem internacional, há de admitir que as partes conven-

cionem acerca do curso do prazo prescricional respeitando os limites temporais máximos e 

mínimos. Se a modificação do prazo prescricional pode ser maléfica a uma parte hipossufi-

ciente, por exemplo, o que se daria no plano interno (como no caso do direito brasileiro), na 

esfera internacional a fixação “sob medida” do prazo prescricional pode beneficiar as partes 

de acordo com suas necessidades em determinado caso.756

Colocadas as premissas teóricas de ampla possibilidade de as partes modificarem 

os prazos prescricionais na esfera internacional, cabe verificar como esta questão se insere 

no contexto da prática da arbitragem internacional, o que será analisado no ponto seguinte.

1.3.1.2.2. A questão vista na prática da arbitragem internacional

Na prática da arbitragem internacional, sobretudo nas arbitragens CCI, a questão 

relativa à modificação do prazo prescricional pelas partes não causa maiores turbulências 

como a da determinação da lei aplicável à prescrição ou à interrupção da prescrição.

Na pesquisa de campo realizada por Emmanuel Jolivet relativa à incidência da 

prescrição extintiva nas arbitragens CCI, são poucas as manifestações acerca da questão 

referente à modificação dos prazos prescricionais. No entanto, elas existem, e, na existência 

dos chamados contractual time-limits, os árbitros internacionais são instados a decidir o que 

se aplica à prescrição: a previsão contratual do prazo ou a disposição na lei material que se 

aplica ao fundo do litígio?757

756 Vide nesse sentido o comentário oficial aos Princípios Unidroit 2004: “In some legal systems the power 
of the parties to modify limitation periods and their effects is restricted out of concern for the weaker 
parties and, in particular, consumers. A distinction is sometimes made between very short limitation 
periods, which can be prolonged, and other limitation periods, which cannot be modified or can only 
be shortened. Since the Principles apply to international contracts between business persons who are 
normally experienced and knowledgeable persons who do not need to be protected, they permit the parties 
to adapt the limitation periods applicable to the rights arising out of their contracts to their needs in a given 
case”. O comentário oficial aos Princípios Unidroit de 2004 está disponível em: <http://www.unidroit.org/
english/principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 3 dez. 2010.

757 Nesse sentido, Emmanuel Jolivet discorre o seguinte: “Les arbitres sont enfin amenés à se prononcer sur 
l’acquisition d’une prescription suite à la modification des délais de prescription. Certaines prescriptions 
légales peuvent voir leur délai modifié contractuellement, mais l’acceptation d’une prestation ou d’un 
bien, meme défectueux, par le créancier d’une obligation peut aussi entraîner un changement de nature de 
la prescription, une prescription plus courte se substituant par exemple à la prescription de droit commun 
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Para responder a essa questão, à luz da prática da arbitragem internacional, duas 

hipóteses frequentes de inserção de cláusulas estipulatórias de time-limit para o ingresso da 

demanda arbitral foram consideradas: a primeira, quando envolve contratos regidos pelas 

condições “Fidic” (1.3.1.2.2.1) e a segunda, quando trata-se de contrato de venda internacio-

nal de mercadorias aplicando as disposições da Convenção de Viena sobre os Contratos de 

Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 1980 – CISG (1.3.1.2.2.2).

1.3.1.2.2.1. Cláusulas de time-limit nos contratos regidos pelas condições 

“Fidic”

Em recentes sentenças proferidas em arbitragens internacionais sob a égide da 

CCI, a questão relativa à modificação do prazo prescricional pelas partes tem sido recorrente 

nos casos em que o contrato litigioso é regido pelas condições “Fidic”. Nas três sentenças a 

serem listadas a seguir, posicionamentos diversos foram adotados pelos árbitros.

a) Caso CCI n.º 4.862/1986

Nesse caso, a controvérsia baseava-se um contrato celebrado entre uma joint 

venture formada por três empresas europeias e uma entidade pública da República do 

Iêmen para a construção de uma rodovia naquele país. As regras de fundo desse con-

trato eram regidas pelas condições “Fidic”,758 e, para a resolução de controvérsias, fora 

firmada uma cláusula de arbitragem CCI. Na insurgência de um conflito, os construto-

res instauraram o competente procedimento arbitral junto à CCI. Entre as alegações de 

defesa formuladas pela parte requerida encontrava-se a ocorrência de prescrição. Nesse 

ponto, sustentava a requerida, em função das regras do seu direito nacional, isto é, da 

República do Iêmen, que a pretensão arbitral estararia prescrita. O tribunal arbitral, 

qui était précedemment applicable à l’obligation encore non exécuté” (La question de la prescription 
extinctive dans l’arbitrage CCI. Les cahiers de l’arbitrage, Vol. II. Paris: Gazette du Palais, julho de 2004, 
p. 235).

758 Sobre a noção das regras da “Fidic”, ver análise realizada na primeira parte da tese.
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declarando-se competente para apreciar a demanda, procurou observar as condições de 

fundo da controvérsia (condições “Fidic”), escolhidas pelas partes, de modo a rejeitar a 

alegação de prescrição: 

O Tribunal julga à unanimidade que a requerente obedeceu as exigências 
do art. 67 do Contrato759 e que em consequência do fato que a sua demanda 
não havia sido protocolada nos 90 dias contados a partir da recepção da 
decisão do engenheiro, tal situação não tem o condão de tornar a arbitragem 
nula ou sem efeito.760

Portanto, privilegiou o tribunal arbitral o prazo prescricional disposto contratual-

mente, os contractual time-limits impostos pelo art. 67 das Condições “Fidic”.

b) Caso CCI n.º 11.039/2002

Em um caso mais recente do que o primeiro, e, igualmente, baseado em contrato 

que continha as Condições “Fidic”, mais uma vez o tribunal arbitral valorizou e aplicou o 

prazo de prescrição contratualmente firmado, mas com fundamentos mais consistentes do 

que no primeiro. Nesse caso, um contrato de assistência técnica fora firmado entre uma 

empresa alemã (requerente) e outra dinamarquesa (requerida). Em virtude da alteração de 

determinadas circunstâncias do projeto intentado pela empresa requerente, um procedimento 

arbitral foi por ela instaurado junto à CCI de modo a reaver custos adicionais incorridos. A 

sede da arbitragem restou fixada em Berlim e a lei aplicável ao fundo da controvérsia era a 

alemã.

Durante o curso do processo, o tribunal arbitral decidiu, primeiramente, que as 

Condições Fidic seriam aplicáveis à controvérsia, em razão de constar em todos os docu-

759 O art. 67 das condições “Fidic” estabelece a organização do procedimento para a resolução de litígios em 
casos de construção, incluindo o prazo para a parte que obteve prejuízo intentar a competente demanda 
arbitral. Sobre este procedimento ver os comentários de Fouchard, Gaillard e Goldman (Traité de 
l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 20-21).

760 Tradução livre de: “Le Tribunal juge à l’unanimité que la demanderesse a correctement obéi aux exigences 
de l’article 67 du Contrat et qu’en conséquence le fait que sa demande d’arbitrage n’avait pas été déposée 
dans les 90 jours de la réception par elle de la décision de l’ingénieur ne rend pas l’arbitrage nul et 
sans effet”. Sentença proferida no Caso CCI n.º 4.862 de 1986. In: JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; 
ARNALDEZ, J.J. Collection of ICC Arbitral Awards (1986-1990). The Netherlands: Kluwer Law, 1994. 
p. 310-311.
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mentos postos nos autos a intenção das partes de se submeterem às referidas regras.761 Assim 

declarado, cabia ao tribunal arbitral decidir acerca do pleito da requerida de que, à luz das 

regras postas nas Condições Fidic, o prazo de prescrição de um ano teria se escoado.

De forma absolutamente coerente com os princípios que norteiam a prescrição 

extintiva, o tribunal arbitral, conquanto entendesse que as Condições Fidic se aplicariam à 

controvérsia, mas sabendo que a prescrição é questão que faz parte do mérito do litígio, pro-

curou investigar no direito material alemão (BGB) se o prazo prescricional convencionado 

entre partes por meio das Condições Fidic se adequava à lei material alemã. O resultado 

encontrado pelo tribunal foi que, em primeiro lugar, o prazo prescricional estabelecido em 

contrato seria permitido pelo direito alemão, e, em segundo lugar, que a redução do prazo 

convencionada entre as partes com igual poder de barganha não teria o condão de criar uma 

situação de falta de razoabilidade, de desequilíbrio entre as partes.762

Por todas essas razões, considerando o contractual time-limit de acordo com a 

lei alemã, o tribunal arbitral julgou prescrita a pretensão arbitral.

c) Caso CCI n.º 6.230/1990

Não obstante o determinado pelos tribunais arbitrais nas sentenças acima lista-

das, é preciso asseverar que nem sempre o prazo prescricional convencionado entre as partes 

761 Nos termos da sentença: “[The Arbitral Tribunal found as follows]... The Parties had erlier made their 
intention clear to enter the Fidic Agreement and had now agreed on the wording by the Exchange of 
various drafts and views on individual clauses. [Claimant] must have been aware that [Respondent] 
presumed that the Agreement was valid between the Parties, event without joint signatures on the Fidic 
Agreement”. Trecho da Sentença proferida no Caso CCI n.º 11.039 de 2002. ICC International Court of 
Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publication, v. 19, n. 2, p. 96, 2008.

762 Nos termos da sentença: “The Arbitrators have not found that the limitation period agreed by the Parties 
should be void according to German Law. A reduction of the statutory limitation period is permissible 
according to § 225 sent. 2 BGB (the German Civil Code). The reduction of the limitation period was 
proposed by [Respondent] and was accepted by [Claimant] as is evidenced by the Annex to the letter 
of 13th June 1995. The reduction has thus been agreed between two business parties. The reduction of 
the period of limitation agreed by two business parties with equal bargaining power cannot be deemed 
unreasonable or create an unreasonable imbalance between the parties”. Trecho da Sentença proferida no 
Caso CCI n.º 11.039 de 2002. ICC International Court of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publication, v. 
19, n. 2, p. 96, 2008.
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terá o condão de excluir de disposição legal imperativa. Foi o que restou decidido na senten-

ça proferida no caso CCI n.º 6.230 de 1990.

Nesse caso, um contrato de construção fora firmado entre uma empresa austríaca 

(requerido) e o governo de determinado país. Na cadeia de subcontratos ligados ao principal, 

a requerida estabelecera um subcontrato com uma empresa inglesa (requerente). Em razão 

de um conflito relativo a projetos realizados pela empresa inglesa subcontratada e não quita-

dos pelo principal contratante, uma arbitragem fora instaurada junto à CCI. Tanto o contrato 

principal como o subcontrato eram regidos pelas Condições Fidic, sendo ainda a eles aplicá-

vel o direito suíço. A sede da arbitragem restou fixada em Zurique.

Entre os diversos argumentos de defesa formulados pela requerida encontrava-se 

o de que a pretensão arbitral estaria prescrita diante do não preenchimento das regras dis-

postas no art. 67 das Condições Fidic. Segundo a requerida, a demanda teria sido instaurada 

em prazo superior ao disposto nas referidas condições, as quais eram aplicáveis ao contrato 

e, pois, à demanda.

Como no caso anteriormente mencionado, o tribunal arbitral, ao investigar as 

disposições da lei material suíça, aplicáveis ao mérito, simplesmente descartou os limites 

temporais impostos pelo art. 67 das “Condições Fidic”, pois entendeu que à prescrição ex-

tintiva se aplicava o direito suíço. Determinando ao caso, portanto, a aplicação do prazo 

prescricional de dez anos com fulcro no direito suíço, considerou que a pretensão arbitral 

não se encontrava prescrita.763

A conclusão a que se chega após a análise desses julgados é a de que nada im-

pede que as partes convencionem acerca do prazo de prescrição para uma determinada pre-

763 Nesse sentido, citam-se os seguintes trechos desta sentença: “The claimant’s compensation claim is neither 
barred nor espopped. Since the procedure for resorting to the Engineer under Clause 67 of the Fidic is 
irrelevant as between the parties [...], Art. 127 of the Swiss Law of Contracts is controlling with regard to 
a possible prescription of the claimant’s compensation claim. The 10-year statute of limitation in effect 
under Art. 127 is determined by the conditions laid down in Art. 130 (1) of the Swiss Law of Contracts and 
begins to run when the claims become due […]. Thus, Art. 127’s 10-year statute of limitations began to 
run on 14 June 1980, and with the filing of the Arbitral Complaint (19 April 1988), it had not yet expired”. 
Sentença proferida no Caso CCI n.º 6.230 de 1990. JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; HASCHER, 
Dominique. Collection of ICC Arbitral Awards (1991-1995). The Netherlands: Kluwer Law, 1997.  
p. 95-96.
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tensão.764 Até mesmo para os casos que envolvem o direito da construção é interessante a 

estipulação de regras especiais, por exemplo, o caso das “Condições Fidic”, também para a 

prescrição. Ocorre que os contractual time-limits sempre dependerão de um exame dos ár-

bitros da lei aplicável ao mérito da controvérsia.765 Se tal lei permitir que as partes estipulem 

consensualmente o prazo de prescrição, valerá o que estiver no contrato. Caso contrário, 

imperará a lei.766 Logo, para as arbitragens internacionais em que a lei aplicável ao mérito 

seja a lei brasileira, não haverá lugar para acordos acerca da prescrição, em razão do disposto 

no art. 192 do CCB.

1.3.1.2.2.2. Cláusulas de time-limit nos contratos regidos pela CISG767

Outro interessante, mas controvertido, exemplo do que se poderia eventualmente 

chamar de “prazo de prescrição estipulado contratualmente”,768 como preconizam Ingeborg 

764 Em sistemas conservadores como é o americano, a estipulação contratual da prescrição é aplicável à 
arbitragem, conforme informado por David A. Weintraub: “The third circumstance under which statutes 
of limitation would apply in arbitration is where the parties’ contract expressely provides. Unless dictated 
otherwise by public policy, attorneys may include contractual language expressly providing that statutes 
of limitation shall apply in arbitration. Such clauses can specify a specific state’s statute of limitation, 
or define a specific limitations period. This principle is illustrated in NCR Corporation v. CBS Liquor 
Control, Inc., 874 F. Sup. 168, 173 (S.D. Ohio 1993), aff’d 43 F.3d 1076 (6th Cir. 1995). The court stated 
that the parties ‘could have lawfully incorporated...either an express limitation on claims or incorporated 
a statute of limitations by reference but they did not so’. The inclusion of such an express limitation would 
be relatively simple in any contract” (When do Statutes of Limitation Apply in Arbitration?. The Nebraska 
Lawyer, p. 26, nov.-dec. 2007).

765 A esse respeito, Luiz Olavo Baptista aduz o seguinte: “Outra exceção ocorre quando as partes tentam 
variar o prazo de prescrição pela sua própria vontade. Nesse caso há que saber se a lei aplicável admite 
essa mudança. Há grande diversidade quanto à admissão da possível modificação, pela vontade das partes, 
dos lapsos prescricionais, como uma pesquisa do CNUDCI o aponta, pois bem pode o juiz entender que 
a ordem pública a isso se impõe” (Dos contratos internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: 
Saraiva, 1994. p. 125).

766 Nesse sentido, afirmam Fouchard Gaillard e Goldman: “Le respect des délais fixés par les parties, 
directement ou par réference à un règlement d’arbitrage, pour introduire une demande d’arbitrage ne 
préjuge pas de l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage susceptible de résulter du non-respect des 
exigences de la loi applicable au fond du contrat. Si la loi régissant un contrat de vente soumis à un tribunal 
arbitral impose que l’action en garantie des vices cachês soit exercée dans une période déterminée ou ‘à 
bref délai’, par exemple, il appartient aux arbitres, indépendamment du respect des règles de procédure, 
de sanctionner au fond le non-respect de ces délais pour en tirer les conséquences prévues par la loi 
applicable à la vente”. Nesse sentido, v. FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, 
Berthold. Traité de l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 673-674.

767 Convenção da Unicitral sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias firmado em 
Viena, no ano de 1980 (não ratificada pelo Brasil).

768 Tradução de “Contractually Stipulated Limitation Periods”.



322

Schwenzer e Simon Manner,769 seria o prazo previsto no art. 39, item 2, da CISG. Segundo 

essa disposição, nos contratos regidos pela CISG, o comprador perde o direito de se preva-

lecer de uma falta de conformidade se não a denunciar ao vendedor até o prazo de dois anos 

da data em que as mercadorias lhe foram efetivamente remetidas, excetuando-se os casos em 

que tal prazo seja incompatível com a duração de uma garantia contratual.770 

Em razão da disposição acima, residiria a dúvida se o mencionado prazo de dois 

anos para que o comprador reclamasse sobre eventual desconformidade das mercadorias 

seria considerado, para todos os fins, um prazo de prescrição. Dois julgados emanados de 

arbitragens CCI, abaixo relacionados, respondem negativamente.

a) Caso CCI n.º 7.565/1994

Nesse caso, tratava-se, na origem, de um contrato de venda internacional de 

mercadorias firmado por uma parte holandesa (requerido) e uma norte-americana (reque-

rente), cuja lei aplicável era a lei suíça. Alegando defeitos de conformidade das mercadorias 

vendidas, a parte norte-americana instaurou procedimento arbitral junto à CCI. Em defesa, a 

requerida sustentou que a demanda estava prescrita em razão da expiração do prazo previsto 

no art. 39, item 2, da CISG, aplicável à controvérsia.

O tribunal arbitral, decidindo que as disposições da CISG eram aplicáveis à con-

trovérsia (eis que incorporadas ao direito suíço, aplicável à substância), entendeu que o prazo 

previsto no art. 39, item 2, da referida Convenção não poderia ser confundido com prazo de 

prescrição, eis que, tratando-se de uma mera reclamação de desconformidade em relação aos 

bens vendidos, isso não equivaleria a uma ação judicial ou arbitral. A prescrição deveria ser 

investigada segundo a lei própria, aplicável ao mérito do litígio. A convenção de arbitragem, 

769 SCHWENZER, Ingeborg; MANNER, Simon. The Claim is Time-Barred: The Proper Limitation Regime 
for International Sales Contracts in International Commercial Arbitration. Arbitration International, 
London: Kluwer Law, v. 23, n. 2, p. 300, 2007.

770 Na versão original da referida disposição: “In any event, the buyer loses the right to rely on a lack of 
conformity of the goods if he does not give the seller notice thereof at the latest within a period of two 
years from the date on which the goods were actually handed over to the buyer, unless this time-limit is 
inconsistent with a contractual period of guarantee”.
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segundo o tribunal arbitral, previa a eventual instauração de procedimento arbitral, e não a 

denúncia de falta de conformidade dos bens, conforme previsto nas disposições da CISG.771

b) Caso CCI n.º 7.660/1994

Nesse caso, um contrato internacional de venda de mercadorias havia sido fir-

mado por uma parte da República Tcheca (requerente) e outra italiana (requerida), cuja lei 

aplicável era a lei austríaca. Alegando defeitos de conformidade das mercadorias vendidas, 

a parte tcheca instaurou procedimento arbitral junto à CCI. Em defesa, a requerida sustentou 

que a demanda estava prescrita em razão da expiração do prazo previsto no art. 39, item 2, 

da CISG, aplicável à controvérsia.

Ao decidir a questão relativa à prescrição, o tribunal arbitral ressaltou que, ape-

sar de aplicável à controvérsia, a CISG nada dispôs acerca de prazos de prescrição, e, por 

essa razão, deveria aplicar à prescrição a lei austríaca, ou seja, a lex contractus.772 O inte-

ressante nesse caso é o fato de o contrato litigioso conter cláusula prevendo um prazo de 

dezoito meses para que o procedimento arbitral (em relação aos defeitos de conformidade 

dos bens) fosse intentado. Entendendo que o prazo do art. 39 (2) da CISG não era prazo de 

prescrição, o tribunal arbitral decidiu aplicar a lei austríaca e verificou que a demanda havia 

771 Segundo consta da sentença, “The arbitral tribunal determined that the seller’s contention that the thirty-
day time limitation contained in the contract’s arbitral clause, ‘reflected the parties intention to depart 
from the provisions of ... article 39(2)’ was not justifiable, as article 39(2) dealt with notice of lack of 
conformity and the time limit contained therein was not to be understood as a statute of limitation. The 
arbitration clause, noted the arbitral tribunal, strictly regarded the time in which any claim, whether or not 
concerning a dispute for lack of conformity, could be filed as a claim in arbitration. In addition, the arbitral 
tribunal noted that the arbitration clause had no relationship with the ‘contractual period of guarantee’ 
contained in article 39(2) CISG [...]”. E arrematou: “Art. 39(2) [...] has nothing to [do] with claims or 
other means of action in justice. It just deals with notice of a lack of conformity [...] It leaves entirely open 
the matter of the time during which, after that notice, a Claimant may or may not file its claim within a 
Court or an Arbitral Tribunal. This matter depends on the proper law of limitation [...] [the time period 
recited in Article 39(2)] is not to be understood as a Statute of limitation”. Sentença proferida no Caso CCI 
n.º 7.560 de 1994. Esta sentença está disponível em: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/947565i1.html>. 
Acesso em: 3 dez. 2010. 

772 Assim consta da sentença: “However, the arbitral tribunal further determined that the buyer’s partial 
avoidance was barred by the 18-month time limit contained in the contract. It further noted that according 
to article 6 CISG the parties by agreeing on an 18-month warranty period had also reduced the two-year 
time limit provided for in article 39(2) CISG to a one and half year time limit. The arbitral tribunal noted 
that the CISG was silent as to ‘prescription periods’, and therefore Austrian law had to govern such issue”. 
Esta sentença está disponível em: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/947660i1.html>. Acesso em: 3 dez. 
2010.
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sido instaurada após o prazo de prescrição, aceitando a estipulação contratual da prescrição 

com base no art. 6.º da CISG.773

Para fins do presente estudo, pode-se extrair dos julgados acima citados que, 

ainda que se interpretem das diversas formas eventuais questões temporais, seja em regula-

mentos de arbitragem, seja em convenções internacionais, a prescrição sempre será questão 

a ser analisada à luz da lei aplicável ao mérito da controvérsia, que, se permitir (o que, repita-

-se, não ocorre no direito brasileiro), poderá fazer com que os prazos de prescrição sejam 

modificados pelas partes por meio de contrato. Apesar de não ser este o caso dos contratos 

regidos pela CISG, como acima verificado, trata-se de questão que se encontra em sintonia 

com o princípio da autonomia da arbitragem internacional.774

1.3.2. A questão relativa à suspensão do prazo prescricional

Passa-se agora a analisar o último tópico inerente às questões relativas à prescri-

ção extintiva que produzem seus efeitos na fase pré-arbitral: cuida-se da suspensão do prazo 

prescricional. 

Enquanto a interrupção da prescrição destrói qualquer prazo decorrido antes 

dela, tornando-se fato superveniente ao início do curso do prazo, a suspensão da prescrição 

produz um efeito diferente: ela é preexistente ao início do curso do prazo da prescrição nas-

773 Confiram-se, nesse sentido, os seguintes trechos da sentença arbitral proferida: “Statute of limitations/
Prescription periods/Freedom of contract. The contract contained a time-bar provision (an ‘18 month-
latest’ clause). Referring to this as a prescription period, the tribunal remarked that, as permitted by Article 
6, this contract clause derogated from and varied the effect of the 24 month latest-notice period recited 
in Article 39(2). Of particular significance to this case, it served as a limitation or prescription period for 
the bringing of the action. Applying Austrian law to the prescription issue (because ‘[t]he Convention is 
silent on the run of prescription periods’), the tribunal ruled that as buyer’s Request for Arbitration was 
filed after the 18-month-latest-period ran out, relief under buyer’s avoidance claim is barred. Sentença 
proferida no Caso CCI n.º 7.660 de 1994. Esta sentença está disponível em: <http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/947660i1.html>. Acesso em: 3 dez. 2010. 

774 Nesse sentido afirmam Ingeborg Schwenzer e Simon Manner: “Within the boundaries of freedom of 
contract, it is, first and foremost, up to the parties to specifically agree upon a limitation period in their 
contract. This is in line with the overriding principle of party autonomy recognised in most international 
arbitrations laws and rules” (The Claim is Time-Barred: The Proper Limitation Regime for International 
Sales Contracts in International Commercial Arbitration. Arbitration International, London: Kluwer Law, 
v. 23, n. 2, p. 300, 2007).
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cido, e é duradoura. O prazo decorrido é contado e utilizado quando não há mais suspensão 

da prescrição.775

Na seara da arbitragem, a suspensão da prescrição não ganha tanto espaço quan-

to a interrupção. Pelo menos no que tange ao direito brasileiro, o CCB enumera determi-

nadas causas de suspensão da prescrição,776 mas nada que se refira a hipóteses envolvendo 

arbitragem, sobretudo na fase pré-arbitral. Todavia, o objetivo deste tópico não é analisar 

quais seriam as causas suspensivas de prescrição, e sim verificar em que medida uma even-

tual suspensão da prescrição poderia produzir efeitos na fase pré-arbitral.

Com efeito, a questão concernente à suspensão da prescrição na fase pré-arbitral 

ganha relevo quando analisado o direito comparado. A suspensão da prescrição, em determi-

nados diplomas, seria utilizada em substituição à interrupção. Em outras palavras: o ingresso 

na esfera arbitral teria o condão de suspender a prescrição e não interrompê-la. Para ilustrar 

este tópico, propõe-se a análise de três diplomas em que há previsão específica de suspensão 

da prescrição pela propositura da demanda arbitral: trata-se do direito alemão (1.3.2.1), da 

Convenção de NY de 1974 (1.3.2.2) e dos Princípios Unidroit de 2004 (1.3.2.3).

1.3.2.1. A suspensão da prescrição na arbitragem à luz do direito alemão

Confira-se, em primeiro lugar, o direito alemão. Com o advento da lei que refor-

mou amplamente o BGB em 2002, a instauração da arbitragem deixou de ser uma causa de 

interrupção da prescrição, dando lugar à suspensão.777 Assim sendo, a Seção 204 (1), item 11, 

775 Nesse sentido, v. CARPENTER, Luiz. F. Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. 
p. 358. Além disso, segundo afirma Yussef Said Cahali, “Embora o Código não o diga expressamente, é 
da própria natureza da suspensão que ‘o espaço de tempo durante o qual a prescrição fica suspensa não é 
computado o prazo prescricional’” (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 84).

776 Determinadas causas que seriam consideradas como suspensivas da prescrição poderiam ocorrer tão so-
mente na fase arbitral, como aquelas ditadas pelo art. 199, incisos I, II e III, do CCB.

777 Antes da reforma do BGB em 2002, havia previsão expressa de interrupção da prescrição pela arbitragem 
(§ 220, Sec. 2 do BGB, hoje revogado). Diversos comentários da doutrina da arbitragem internacional 
aclamavam essa disposição. Nesse sentido, v. BERGER, Klaus Peter. International Economic Arbitration. 
The Hague: Kluwer Law International, 1993. p. 378; do mesmo autor, The German Arbitration Law 
of 1998: First Experiences. Law of International Business and Disoute Settlement in the 21st Century. 
Heymann: Liver Amicorum Karl-Heinz Böckstiegel, 2001. p. 36-37; POUDRET, Jean-François; 
BESSON, Sébastien. Comparative Law of International Arbitration. 2. ed. London: Sweet & Maxwell, 
2007. p. 490-491.
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do BGB dispõe que “O prazo de prescrição é suspenso por [...] 11. Início dos procedimentos 

arbitrais”.778 O dispositivo acima deve ser conjugado com o art. 1.044 do ZPO alemão que 

estabelece que o início do procedimento arbitral se dá quando o requerimento de arbitragem 

(contendo todos os dados do litígio e a referência à convenção de arbitragem) é recebido pela 

parte requerida.779

Pode-se afirmar, portanto, que no direito alemão o prazo de prescrição, que nasce 

com o surgimento da lesão,780 fica suspenso quando uma parte dá início ao procedimento 

arbitral. Assim, enquanto perdurar o processo arbitral (do seu início à sentença), o prazo de 

prescrição cessa o seu curso.

1.3.2.2. A suspensão da prescrição na arbitragem à luz da Convenção de NY 

1974

A Convenção de NY de 1974, como visto, possui um misto de disposições acer-

ca da interrupção e suspensão da prescrição, seja em relação aos processos judiciais, seja em 

relação às arbitragens. Acontece que, no tocante à interrupção, segundo o texto da Conven-

ção, sua ocorrência se dará na fase extrajudicial, por meio de atos que importem em reco-

nhecimento inequívoco do direito pelo devedor (arts. 19 e 20 da Convenção). O que se nota 

com clareza na Convenção é que tanto o processo judicial como a arbitragem propriamente 

dita possuem o condão de suspender a prescrição, e não interrompê-la. É o que se extrai da 

análise dos arts. 13 e 14 da Convenção.

Em primeiro lugar, no que concerne aos processos judiciais, ficou previsto no 

art. 13 o seguinte: 

778 Tradução livre da versão em inglês do BGB: “Section 204 – Suspension of limitation as a result of 
prosecution of rights. (1) The limitation period is suspended by: [...] 11. the beginning of arbitration 
proceedings”.

779 “Section 1044 – Commencement of Arbitral Proceedings. Unless otherwise agreed by the parties, the 
arbitral proceedings in respect of a particular dispute commence on the date on which a request for that 
dispute to be referred to arbitration is received by the respondent. The request shall state the names of the 
parties, the subject-matter of the dispute and contain a reference to the arbitration agreement.”

780 BGB, Seção 199 (1): “Commencement of the standard limitation period and maximum periods (1) the 
claim arose […]”.
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O prazo de prescrição cessa seu curso quando o credor realizar todo ato 
que, nos termos da jurisdição em que intentado o ato, é considerado como 
abertura de um processo judicial contra o devedor. O mesmo acontece 
quando o credor, durante o curso de um processo já distribuído, apresenta 
uma demanda fazendo valer seu direito contra o devedor.781

Por seu turno, no tocante aos processos arbitrais, o art. 14 da Convenção prevê 

o seguinte: 

1.Quando as partes decidirem submeter um litígio à arbitragem, o prazo de 
prescrição cessa seu curso a partir da data em que uma das partes instaura o 
procedimento arbitral nos moldes previstos pela convenção de arbitragem 
ou pela lei aplicável ao procedimento arbitral. 

2. Na ausência de qualquer disposições nesses moldes, o processo arbitral 
é considerado como introduzido na data em que a demanda arbitral é 
notificada à residência habitual ou estabelecimento da outra parte, ou na 
sua última residência ou último estabelecimento conhecidos.782

Apesar de não estar compreendida nos artigos a expressão “suspensão da pres-

crição”, consta “o prazo de prescrição cessa o seu curso”. Isto quer dizer que o prazo sim-

plesmente pára quando uma das partes instaura procedimento judicial ou arbitral, retomando 

o seu curso caso não haja prolação de decisão de mérito pelo juiz ou pelo árbitro (art. 17 (1) 

da Convenção).

Outra importante conclusão que se extrai da análise das disposições supracita-

das é a seguinte: se por um lado o art. 13 remete a questão da suspensão necessariamente 

às normas da jurisdição estatal em que intentada a ação,783 por outra vertente o art. 14, 

781 Tradução livre de: “Art. 13. The limitation period shall cease to run when the creditor performs any act 
which, under the law of the court where the proceedings are instituted, is recognized as commencing 
judicial proceedings against the debtor or as asserting his claim in such proceedings already instituted 
against the debtor, for the purpose of obtaining satisfaction or recognition of his claim”. 

782 Tradução livre de: “Art. 14. 1. Where the parties have agreed to submit to arbitration, the limitation 
period shall cease to run when either party commences arbitral proceedings in the manner provided for 
in the arbitration agreement or by the law applicable to such proceedings. 2. In the absence of any such 
provision, arbitral proceedings shall be deemed to commence on the date on which a request that the 
claim in dispute be referred to arbitration is delivered at the habitual residence or place of business of the 
other party or, if he has no such residence or place of business, then at his last known residence or place 
of business”.

783 No mesmo sentido dessa disposição menciona-se o Ato Uniforme Relativo ao Direito Comercial Geral 
adotado pelos países membros da OHADA, que, mesmo posicionando-se pela interrupção e não pela 
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quando trata da arbitragem, pressupõe a correta ausência de lex fori no âmbito arbitral, 

privilegiando a autonomia das partes. Portanto, sabendo-se que a arbitragem é fundada na 

ampla autonomia das partes, e que, em grande parte dos países, a prescrição é considerada 

um instituto de ordem pública, os elaboradores da Convenção de NY de 1974 procuraram 

delimitar, primeiramente, o objeto da suspensão da prescrição, vinculando-a à lei prevista 

na convenção arbitral ou à lei aplicável ao procedimento (leia-se lei aplicável ao mérito 

do procedimento arbitral, dado o caráter substantivo do qual é revestido o instituto da 

prescrição extintiva).784 

E não é só: de modo absolutamente coerente com o instituto da prescrição, a 

convenção estipula que, na ausência de disposições na convenção arbitral ou na lei a ela 

aplicável, a prescrição reputa-se suspensa no momento em que o devedor é notificado da 

demanda arbitral (segunda parte do art. 14).

As normas acerca da suspensão da prescrição na arbitragem ditadas pela Con-

venção de NY de 1974 primam, portanto, pela objetividade e pela coerência. Não poderia ser 

de outra maneira, a fim de não causar turbulências e incertezas aos operadores do comércio 

internacional e da arbitragem internacional. Lamenta-se o seu pouco sucesso em razão das 

poucas ratificações desta Convenção.785

suspensão da prescrição, em seu art. 277, dispõe o seguinte: “Le délai de prescription cesse de courir 
lorsque le créancier de l’obligation accomplit toute acte qui d’après la loi de la juridiction saisie, est 
considéré comme interruptif de prescription”.

784 Segundo o comentário oficial da Convenção de NY de 1974, uma vez que a arbitragem é fundada 
no princípio da autonomia, quaisquer disposições de eventual lex fori não se aplicariam à prescrição 
e, notadamente, à questão inerente à suspensão do prazo prescricional, diferentemente, portanto, 
do disposto no art. 13 da Convenção, referente à suspensão da prescrição nos processos judiciais. 
Nesse sentido, o comentário aduz o seguinte: “Article 14 applies to arbitration based on an actual 
agreement of the parties to submit certains disputes to arbitration. Article 13 relies on the law of 
the judicial forum to determine the point in the judicial proceedings at which the limitation period 
shall cease to run. The same approach cannot be used in relation to arbitral proceedings since under 
many national laws the manner of commencing arbitral proceedings is left to the agreement of the 
parties. Thus, article 14 91) provides that any question as to what acts constitute the commencement 
of arbitral proceedings is to be answered by ‘the arbitration agreement or by the law applicable to 
such proceedings’”. Esse comentário realizado pelo Professor Kazuaki Sono, da Universidade de 
Hokkaido, Japão, disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-
p145-173-e.pdf>, p. 159. Acesso em: 2 dez. 2010.

785 Muito em razão de determinados países tratarem a prescrição extintiva como instituto de ordem pública 
tanto no plano interno (o que se admite) quanto no plano internacional (o que é criticável). 
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1.3.2.3. A suspensão da prescrição na arbitragem à luz dos Princípios Unidroit 

de 2004

Seguindo a mesma linha de entendimento da Convenção de NY de 1974 – de 

que a arbitragem suspende e não interrompe a prescrição –, destacam-se os Princípios Uni-

droit de 2004.786 Conquanto existam regras acerca da interrupção da prescrição, como já 

analisado, estas se enquadram na esfera extrajudicial e produzem seus efeitos quando houver 

reconhecimento do direito pelo devedor (art. 10.4 dos Princípios).

Para os processos judiciais, assim como para a arbitragem, há previsão expressa 

de suspensão da prescrição. Nesse sentido, cita-se primeiramente a disposição do art. 10.5 

(Suspensão em virtude de processo judicial):

Art. 10.5 (Suspensão em virtude de processo judicial)

(1) Suspende-se o prazo de prescrição:

(a) Quando o credor, pela propositura de ação judicial ou no curso de ação 
judicial já iniciada, pratica ato que, segundo a lei do foro, seja considerado 
como afirmativo de seu direito em face do devedor.

(b) Quando o credor, na hipótese de insolvabilidade do devedor, afirma seu 
direito no processo de insolvabilidade do devedor, afirma seu direito no 
processo de insolvência; ou

(c) Quando o credor, na hipótese de ação de dissolução da entidade 
devedora, afirma seu direito em tal ação.

(2) A suspensão prolonga-se até que uma decisão definitiva seja proferida 
ou que a ação judicial de outro modo se extinga.787

Para a arbitragem as regras de suspensão vêm descritas no art. 10.6 dos Princí-

pios:

786 Nesse sentido, vide o comentário oficial dos Princípios Unidroit 2004: “In all legal systems judicial 
proceedings affect the running of a limitation period in either of two manners. Judicial proceedings can 
cause an interruption of the limitation period, so that a new limitation period begins when the judicial 
proceedings end. Alternatively, judicial proceedings can cause only a suspension, so that a period that 
has already lapsed before the judicial proceedings began will be deducted from the applicable period, the 
remaining period starting at the end of the judicial procedure. This article adopts the latter solution (see 
also Art. 13 of the U.N. Limitation Convention)”. O comentário oficial aos Princípios Unidroit de 2004 
está disponível em: <http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 3 dez. 
2010.

787 Tradução de Lauro Gama Junior (Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, 
arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 573-574).
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Art. 10.6 (Suspensão em virtude de processo arbitral)

(1) Suspende-se o prazo de prescrição quando o credor, pelo início de um 
procedimento arbitral ou no curso de procedimento arbitral já iniciado, 
pratica qualquer ato que, segundo a lei do tribunal arbitral, seja considerado 
como afirmativo de seu direito em face do devedor. Na falta de regulamento 
do procedimento arbitral ou de disposições que determinem a data exata 
do início do procedimento arbitral, presume-se iniciado tal procedimento 
na data em que o devedor tenha recebido uma notificação de arbitragem.

(2) A suspensão prolonga-se até que uma decisão vinculante tenha sido 
proferida ou que o procedimento arbitral tenha de outro modo terminado.788

Dessa forma, os Princípios estabelecem a importante premissa de que a instau-

ração do procedimento arbitral se assemelha à ação judicial para as finalidades dos efeitos 

da prescrição extintiva. Contudo, diversamente da maioria das legislações, os Princípios 

Unidroit adotam a regra da suspensão da prescrição, e não a interrupção. 

Ainda, de maneira absolutamente coerente com o escopo da prescrição e da pró-

pria arbitragem, os Princípios estabelecem que, na ausência de disposição a respeito do 

início formal da arbitragem na “lei do tribunal” (certamente a lei que for aplicável ao fundo 

da controvérsia), o procedimento arbitral reputa-se iniciado na data em que a parte requerida 

tenha recebido uma notificação de arbitragem.789 Eis mais uma prova de que, seja inter-

rupção ou suspensão, atos de cobrança puros e simples são suficientes para interromper ou 

suspender a prescrição. 

788 Tradução de Lauro Gama Junior (Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft 
law, arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 574). Interessante notar que as causas de 
suspensão da prescrição previstas nos arts. 10.5 e 10.6 valem também para os casos de tentativa prévia de 
conciliação ou mediação entre as partes. É que consta do art. 10.7 dos Princípios: “Aplicam-se as disposi-
ções dos artigos 10.5 e 10.6, com as adaptações necessárias, a outros procedimentos mediante os quais as 
partes requeiram a um terceiro que os auxilie em sua tentativa de alcançar uma solução amigável para as 
suas controvérsias”. Para um comentário da disposição do art. 10.7, ver BERNARDINI, Piero. Limitation 
Periods. ICC International Court of Arbitration Bulletin (Special Supplement – Unidroit Principles: New 
Developments and Applications), Paris: ICC Publications, p. 45, 2005.

789 Nesse sentido, ver o comentário oficial dos Princípios Unidroit 2004: “Arbitration has the same effect as 
judicial proceedings. The commencement of arbitral proceedings therefore has the same suspensive effect 
as judicial proceedings. In general, the date of commencement is determined by the applicable arbitration 
rules, and the starting point of suspension is also determined by these rules. For cases in which the rules on 
arbitration do not exactly determine the date of commencement of the proceedings, the second sentence 
of para. (1) of this article provides a default rule”. O comentário oficial aos Princípios Unidroit de 2004 
está disponível em: <http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 3 dez. 
2010.
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Portanto, para que se configure a suspensão da prescrição em procedimentos 

arbitrais que contenham regras de regência pelos Princípios Unidroit, será preciso conjugar 

a regra do art. 10.5 com a lei aplicável ao mérito do litígio, e ainda com as eventuais regras 

procedimentais aplicáveis à arbitragem. 

As regras acerca da suspensão da prescrição fornecidas pelos Princípios Unidroit 

de 2004 e pela Convenção de NY de 1974 não são apenas coerentes com o instituto da pres-

crição. São fundamentais para o equilíbrio das relações jurídicas e preservação da prova em 

arbitragem internacional. Enquanto a interrupção causaria o inconveniente de reabrir toda 

a contagem do prazo, na suspensão, o aproveitamento do prazo já decorrido favoreceria a 

resolução do litígio em prazo mais curto a contar da lesão ou da descoberta do dano. A eli-

minação das demandas tardias, seja pelo encurtamento do prazo, seja pelo aproveitamento 

do prazo de prescrição decorrido, certamente geraria uma vida mais “saudável” ao comércio 

internacional.790

Resta tão somente criticar os limites impostos pelo art. 1.4 dos Princípios Uni-

droit, em virtude da remissão das questões sobre prescrição a uma lei nacional, o que cer-

tamente limita a autonomia das partes, ainda mais em sede de arbitragem internacional.791

Verificados os efeitos que o instituto da prescrição pode causar na fase pré-arbi-

tral, passa-se a analisar no ponto seguinte os efeitos produzidos pelo instituto em referência 

na fase arbitral.

790 Nesse sentido, se faz menção às palavras de Piero Bernardini: “Rules on suspension and a interruption are 
intended to mitigate the harshness of limitation periods. It would be unfair to the creditor if the limitation 
period were to continue to run while judicial or arbitral proceedings are pending, especially in view of 
the lengthiness of court proceeding in many jurisdictions” (Limitation Periods. ICC International Court 
of Arbitration Bulletin (Special Supplement – Unidroit Principles: New Developments and Applications), 
Paris: ICC Publications, p. 46, 2005).

791 Pertinente a crítica, nesse sentido, de Piero Bernardini: “The new Unidroit Principles with their rules 
on limitation have made it unnecessary to refer to a national law when as arbitral tribunal (rather than 
a national court) is seized of a case. The Preamble explicitly allows the parties to choose to refer to the 
Unidroit Principles as governing their contract, supplemented, when necessary, by domestic law if so 
decided by the parties, or to use the Principles to interpret or supplement the domestic law they have 
chosen” (Limitation Periods. ICC International Court of Arbitration Bulletin (Special Supplement – 
Unidroit Principles: New Developments and Applications), Paris: ICC Publications, p. 48-49, 2005).
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2. Os efeitos da prescrição extintiva na fase arbitral

Diferentemente da fase pré-arbitral, os efeitos produzidos pela prescrição ex-

tintiva na fase arbitral, isto é, durante o curso do processo arbitral já instaurado, são mais 

reduzidos e menos incertos.792 A incerteza em relação às questões como a interrupção e 

suspensão da prescrição e à eventual possibilidade de modificação pelas partes dos prazos 

prescricionais não se verifica na fase arbitral.

A fase arbitral, segundo as palavras de Pedro Batista Martins, se dá quando ins-

tituída a arbitragem, estabelecida a competência dos árbitros por meio da regra da compé-

tence-compétence e, principalmente, formalizada definitivamente a jurisdição dos árbitros, 

sendo somente deles a jurisdição para resolver a disputa entre as partes.793 O término dessa 

fase se dá com a prolação da sentença arbitral.

Durante a fase arbitral, os efeitos da prescrição extintiva se operam da seguinte 

forma: primeiramente, em uma situação em que o processo arbitral fique paralisado em razão 

da ausência de atitude da parte credora, em relação a certa questão de direito material. Ocor-

reria aí o que a doutrina brasileira classifica de “prescrição intercorrente”, isto é, a prescrição 

produziria os seus efeitos a partir do momento em que o processo arbitral, já instaurado, 

paralisou. 

Seja mediante a prescrição intercorrente ou a simples exceção de prescrição ale-

gada em defesa pela parte requerida, o último efeito que a prescrição extintiva produz na 

arbitragem refere-se à sua decretação. Os efeitos propriamente ditos seriam aqueles concer-

nentes à expiração do prazo prescricional, que pode variar desde o julgamento do mérito da 

demanda ou simplesmente a decretação do impedimento do direito de agir.

Sendo assim, delineadas as questões a serem desenvolvidas no presente tópico, 

passa-se a analisar, em primeiro lugar, a ocorrência de “prescrição intercorrente” na arbitra-

gem (2.1). Em seguida, o estudo tratará dos efeitos da expiração do prazo prescricional (2.2).

792 Com exceção do problema relativo à qualificação e definição do regime jurídico aplicável à prescrição 
extintiva, que, por razões de cunho metodológico, foram tratadas na primeira parte desta tese.

793 MARTINS, Pedro A. Batista. As três fases da arbitragem. Revista do Advogado, São Paulo: AASP, ano 
XXVI, n. 87, p. 90, 2006.



333

2.1. A possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente na fase arbitral

No direito brasileiro, a figura da prescrição intercorrente encontra-se disposta no 

parágrafo único do art. 202 do CCB: “A prescrição interrompida recomeça a correr da data 

do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Os efeitos produzidos pela prescrição intercorrente são os mesmos de qual-

quer prescrição extintiva: extinguir a pretensão pela inércia do credor. A única diferença 

se dá em relação ao ato interruptivo da prescrição, que, em vez de ocorrer na fase que 

antecede o processo, acontece durante o curso do próprio processo. Portanto, entende 

Arruda Alvim que a partir do último ato do processo, em caso de paralisação, ou mes-

mo a partir da sentença final, se nada for feito pelo credor, a prescrição intercorrente se 

operará.794 

Para que se manifeste o fenômeno da prescrição intercorrente, é preciso que 

haja o pleito de direito material a ser perseguido pelo credor. Deixar de movimentar o 

processo pela falta da prática de determinado ato fundamental para reaver um direito 

material.795 Não se confunde, pois, a prescrição intercorrente com as hipóteses de extin-

ção do processo sem a resolução do mérito, por falta de movimentação do processo por 

uma das partes.796

794 E complementa o referido autor: “É só a partir da inércia, quando ao autor couber a prática de ato (e nem 
o réu praticar qualquer ato), e este não vier a ser praticado, durante prazo superior ao da prescrição, é que 
ocorrerá a prescrição intercorrente”. ARRUDA ALVIM. Da prescrição intercorrente. In: CIANCI, Mirna 
(Coord.). Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 28.

795 Nesse sentido afirma Adriano César da Silva Álvares: “A prescrição intercorrente está relacionada com 
o esvaziamento da proteção ativa de um direito material cuja pretensão tenha sido deduzida. Ou seja, ela 
é verificada pela inércia estendida no tempo e ininterrupta no curso processual por um lapso temporal 
superior ao da prescrição, verificada em alguma hipótese analisada” (Manual da prescrição. Aspectos 
relevantes do Código Civil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009. p. 91).

796 Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgado de lavra do Ministro Eduardo 
Ribeiro, cuja ementa se transcreve: “Prescrição intercorrente. A prescrição é instituto de direito material, 
tendo prazos e consequências próprias, que não se confundem com a extinção do processo regulada no 
art. 267 do CPC. Começa a fluir do momento em que o autor deixou de movimentar o processo, quan-
do isso lhe cabia. Consumada, a declaração de que ocorreu não está a depender de prévia intimação do 
autor, para que dê andamento ao feito, mas apenas de requerimento da parte a quem aproveita” (STJ, 3.ª 
Turma, REsp 15.261-0/SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.08.1992, DJ 21.09.1992). No mesmo sentido, 
em julgado mais recente, o STJ assim se posicionou: “A prescrição intercorrente se consuma na hipótese 
em que a parte, devendo realizar ato indispensável à continuação do processo, deixa de fazê-lo, deixando 
trancorrer o lapso prescricional” (STJ, 6.ª Turma, REsp 474.771/SP, rel. Min. Vicente Leal, j. 04.02.2003, 
DJ 24.02.2003).
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Se no processo civil brasileiro a prescrição intercorrente ocorre com maior fre-

quência nos processos em fase de execução,797 em que, diante da dificuldade de executar os 

devedores, o credor simplesmente deixa de adotar diligências necessárias à afirmação de sua 

pretensão, no sistema da arbitragem, sobretudo na fase arbitral, é muito difícil que a prescri-

ção intercorrente se opere.

No âmbito do processo arbitral, geralmente, partes e árbitros trabalham sob 

a base de prazos prefixados. Com efeito, no momento em que as partes firmam, diante o 

tribunal arbitral, o “Termo de Arbitragem”, ou, nos termos da nomenclatura da arbitragem 

CCI a chamada “Ata de Missão”, está-se estabelecendo ali o calendário do procedimento: 

são fixados os prazos de alegações iniciais e finais, prazos para eventual prolação de sen-

tença parcial e, é claro, o prazo para a decretação da sentença final.798 Trata-se de momen-

to, inclusive em que a própria pretensão de direito material é definida em todos os seus 

detalhes.799

Ademais, cumpre lembrar que os prazos fixados no Termo de Arbitragem, co-

mumente chamados no direito francês de délai d’arbitrage não se confundem com o prazo 

de prescrição intercorrente. O délai d’arbitrage engloba o prazo de duração da instância 

arbitral fixado pelas partes e, se por elas autorizado ou se o regulamento de arbitragem 

aplicável previr, poderá haver a prorrogação do prazo.800 Não há prazo de pretensão de 

797 Principalmente nas execuções fiscais, como demonstra o acurado estudo do Professor Arruda Alvim (Da 
prescrição intercorrente. In: CIANCI, Mirna (Coord.). Prescrição no Código Civil: uma análise interdis-
ciplinar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 27-56).

798 Segundo a Lei n.º 9.307/1996, o Termo de Arbitragem está disposto no art. 19, parágrafo único: “Instituída 
a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar alguma questão 
disposta na convenção de arbitragem, será elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado por 
todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem”. Nas palavras de Eduardo de 
Albuquerque Parente, o Termo de Arbitragem “trata-se de um ato processual integrativo das intenções de 
vontade anteriormente materializadas pela convenção [de arbitragem]. O instituto é amplamente conheci-
do como termo de arbitragem, terms of reference, ou ata de missão” (Processo arbitral e sistema. 2010. 
Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 164. No prelo).

799 Antes disso, geralmente, há o pedido de instauração da arbitragem, definindo, genericamente, o pleito 
naterial a ser levado à esfera arbitral.

800 Trata-se de questão admitida pela jurisprudência francesa. Vide nesse sentido os seguintes julgados: Corte 
de Cassação Francesa (1.ª Ch. Civ), j. 15.06.1994 (caso “Sonidep”), com nota de Emmanuel Gaillard, 
Revue de l’Arbitrage, n. 1, Paris: Comité français de l’arbitrage, p. 88-101, 1995; Corte de Apelações de 
Lyon (1.ª Ch.), j. 1.º.07.1993 (caso “Finapar”), com nota de Philippe Fouchard, Revue de l’Arbitrage, Pa-
ris: Comité français de l’arbitrage, n. 1, p. 102-106, 1995. Em relação à jurisprudência brasileira destaca-
-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no caso Peyrani Brasil S.A. contra SMS 
Demag Ltda.: TJMG, 15.ª Câmara Cível, Agravo 1.0024.06.206390-4/001, rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 
1.º.12.2006, DJ 23.01.2007, Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre: IOB, n. 16, p. 127-140, out.-
-nov.-dez. 2007.
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direito material no délai d’arbitrage. Este é puramente processual e prefixado pelas partes 

diante dos árbitros.801

Com efeito, no momento em que se trabalha à base de prazos já prefixados em 

comum acordo, prazos estes, diga-se, processuais, é muito difícil que haja um escoamento de 

eventual pretensão de direito material. Esta última, em razão da convenção de arbitragem, é 

materializada, inicialmente, mediante a instauração do procedimento arbitral. Constituído o 

tribunal arbitral, as partes se reúnem e firmam o Termo de Arbitragem, dando início à batalha 

arbitral propriamente dita. A partir da lavratura deste termo é que poderá, em uma eventua-

lidade, surgir uma questão que, em virtude da inércia da parte credora sobre algum aspecto 

do direito material, dê ensejo à prescrição intercorrente. 

Em situação hipotética, considere que em um procedimento arbitral em que se 

discuta uma determinada cobrança a parte requerente (credora) erra ao enumerar as pessoas 

que deveriam compor o polo passivo da demanda. Se devidamente notificada pelo tribunal 

arbitral a adotar as diligências necessárias à retificação do polo passivo e a requerente que-

dar inerte, o prazo de prescrição extintiva estaria novamente em curso, primeiro porque as 

corretas pessoas não integraram a lide, segundo porque a inércia refere-se a uma pretensão 

de direito material, no caso hipotético, cobrança. Nesse caso, os efeitos da prescrição inter-

corrente operar-se-iam plenamente, pois o credor deu causa à sua inércia.802

Ocorre que a hipótese acima é bastante rara e difícil de se tornar realidade na 

fase arbitral, até mesmo no direito comparado.803 O que realmente pode suceder em termos 

801 A força do délai d’arbitrage é capaz até mesmo de barrar pedidos de “perempção de instância”, como 
ocorreu no caso CCI n.º 2.730 de 1982. Nesse caso, a parte requerida havia suscitado que a falta de uma 
providência burocrática teria o condão de gerar a “perempção da instância arbitral”, o que foi rejeitado 
pelos árbitros em virtude do art. 18 do Regulamento de Arbitragem da CCI ao qual as partes estavam 
atreladas. Nos termos do comentário dessa decisão, em arbitragens CCI inexistiria eventual perempção de 
instância arbitral, pois a própria corte de arbitragem pode prorrogar o prazo do procedimento, se ele repu-
tar necessário. Nesse sentido v. JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves. Collection of ICC Arbitral Awards 
(1974-1985). The Netherlands: Kluwer Law, 1994. p. 539-542, nota de Yves Derains.

802 O STJ alerta que, para que exista prescrição intercorrente, é preciso que se configure a justa causa para a 
inércia do credor: “Não ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente não deu causa à paralisa-
ção do feito” (STJ, 2.ª Turma, REsp 608.478/PE, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 11.10.2005, DJ 
14.11.2005).

803 Em relação ao direito comparado, a Convenção de NY de 1974 não dispõe de forma específica sobre a 
ocorrência de prescrição intercorrente, dispondo tão somente que o prazo prescricional volta a correr se o 
processo terminar sem que uma decisão de mérito tenha sido proferida (art. 17, 1). Conclusão idêntica se 
extrai da análise do art. 10.6, item 2, dos Princípios Unidroit de 2004: “A suspensão prolonga-se até que 
uma decisão vinculante tenha sido proferida ou que o procedimento arbitral tenha de outro modo termina-
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de prescrição intercorrente na esfera arbitral se dá na fase pós-arbitral, ou seja, na fase de 

execução da sentença arbitral. Tal questão será analisada no Capítulo 2 do presente Título. 

Entretanto, antes é preciso analisar o último efeito produzido pela prescrição na fase arbitral: 

o da expiração do prazo prescricional.

2.2. Os efeitos da expiração do prazo prescricional

O último efeito que surge em relação à prescrição extintiva na fase arbitral é exa-

tamente no último ato de uma arbitragem: quando prolatada a sentença arbitral, ou quando 

decididos os “embargos arbitrais”.

No direito brasileiro, a questão não suscita grandes dúvidas: alegada a ocorrên-

cia de prescrição extintiva pela parte requerida (ou pela requerente, em sede reconvencio-

nal), cabe ao tribunal arbitral decidir acerca do pleito. Se rejeitada a alegação, não há efeito 

sobre a prescrição. Por outro lado, se acolhida, o tribunal arbitral julga extinta a demanda 

arbitral com resolução do mérito,804 ou, para utilizar o padrão das sentenças CCI, insere no 

dispositivo da sentença a seguinte menção em idioma inglês: the claim is time-barred.

Assim, nas arbitragens internas vinculadas ao direito brasileiro, ou nas inter-

nacionais, em que o direito brasileiro for aplicável ao mérito da demanda, os efeitos da 

expiração do prazo prescricional são simples: a pretensão arbitral é extinta, não havendo 

mais possibilidade de discussão (no âmbito do processo) sobre o mérito. No entanto, como 

já verificado na primeira parte da tese, apenas a pretensão submetida ao juízo arbitral resta 

prescrita. O direito permanece vivo, só que em estado latente.

O problema advém em razão da diferente concepção da prescrição e dos efeitos 

de sua expiração em diversos sistemas legais. Seriam os efeitos produzidos para bloquear a 

ação (corrente processual) ou para extinguir o direito (corrente substancialista)?805

do”. Em ambos os diplomas não existe previsão específica acerca as questões que envolveriam inércia do 
credor na fase arbitral propriamente dita.

804 O fundamento basear-se-á tão somente na lei material (art. 198 do CCB), sem qualquer alusão ao art. 269 
do CPC.

805 Segundo Michael Joachim Bonnel, “The efects of lapse of time on rights or claims are differently conceived 
in the various legal systems. While in the common la systems the consequences of the obligee’s inactivity 
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Em alguns diplomas estrangeiros que adotam o sistema da civil law, apesar de 

os efeitos serem praticamente os mesmos produzidos pelo direito brasileiro (caráter substan-

cialista da prescrição), existem diferenças no que tange à forma de caracterizar os efeitos da 

expiração do prazo prescricional.

Na França, por exemplo, como já visto na primeira parte desta tese, a prescrição 

extintiva constitui uma causa extintiva do próprio direito, em razão do disposto no art. 1.234 

do CC francês.806 Igualmente ocorre na Itália, em virtude do disposto no art. 2.934 do CC 

italiano, que proclama a extinção de “todos” os direitos pela prescrição.807 Trata-se aqui do 

que a doutrina do direito internacional e comparado intitula de “corrente substantiva forte”, 

pelo fato de a prescrição eliminar a própria obrigação.

Entretanto, outros países que adotam o sistema da civil law abrandam um pouco 

a questão, estabelecendo regras de acordo com a teoria substancialista da prescrição, porém 

deixando claro que o direito não resta extinto, mas tão somente a sua execução. É o que acon-

tece, por exemplo, no direito português (CC, art. 304.º, item 1808) e no direito alemão (BGB, 

Seção 214, item 1),809 em que os efeitos da expiração do prazo prescricional, conforme suas 

leis materiais, concedem ao devedor faculdade de recusar o cumprimento da prestação. 

Por mais que as referidas legislações não insiram diretamente um dispositivo 

concernente à extinção da pretensão pelo decurso do prazo prescricional, como faz o direito 

brasileiro, a regra da recusa se enquadra na tese substancialista, pois impede que uma nova 

pretensão de direito material se instaure contra o devedor.

over a certain period of time are of a procedural nature, i.e. the obligee is prevented from pursuing its 
rights in court, in the civil law systems the lapse of time affects the right, either by extinguishing altogether 
(so-calles strong effect) or by granting the obligor the right to refuse performance (so-called weak effect)” 
BONNEL, Michael Joachim. Limitation Periods. Towards a European Civil Code. 3rd Fully Revised 
Expanded Edition. The Hague: Kluwer Law International, 2004. p. 527.

806 Conforme analisado na primeira parte da tese.
807 Art. 2.934 do CC italiano: “Extinguishment of rights. All rights are extinguished by prescription (1.242), 

when the owner fails do exercise them within the time fixed by law (2.962, 2.963)”. BELTRAMO, Mario; 
LONGO, Giovanni E.; MERRYMAN, John H. The Italian Civil Code and Complementary Legislation. 
New York: Oceana Publications, 2003. p. 67.

808 CC português, art. 304.º, item 1: “Completada a prescrição, tem o beneficiário a faculdade de recusar o 
cumprimento da prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito”.

809 Segundo a versão do BGB traduzida para o inglês: Seção 214 – “Effect of limitation (1) After limitation 
occurs, the obligor is entitled to refuse performance”.
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Com efeito, o fato de se estabelecer que o efeito principal da expiração do prazo 

prescricional é a faculdade de recusa ao cumprimento da prestação invocada pelo credor 

se explica pelo seguinte motivo, vigorosamente defendido nesta tese: a expiração do prazo 

prescricional não fulmina diretamente o direito do devedor, apenas impede a sua execução. 

Trata-se aqui do que a doutrina classifica de “corrente substantiva fraca”.810

Assim, conquanto o direito brasileiro adote a tese explícita de que a expiração do 

prazo prescricional resolve o mérito da demanda, e os precitados sistemas utilizem a regra da 

recusa da prestação, o direito, o cerne da obrigação não resta apagado, permanecendo vivo, 

só que em estado latente. Ele não é mais passível de ser instrumentalizado, mas nem por isso 

ele deixa de existir. Até mesmo a Inglaterra, país que adota o sistema da common law e onde 

a prescrição é tratada como regra processual, emprega a premissa aqui colocada.811 

A vida útil do direito, mesmo após a expiração do prazo prescricional, é impor-

tante no meio da arbitragem, sobretudo na arbitragem internacional, em que os negócios se 

multiplicam e as regras sobre prescrição extintiva, notadamente os seus efeitos, são bastante 

variadas. Seria viável chegar a um consenso “internacional” acerca dos efeitos da expiração 

do prazo prescricional?

Para se chegar a um consenso “internacional” a respeito dos efeitos da expiração 

do prazo prescricional seria importante “condensar” os efeitos advindos das teses processua-

lista e substancialista e da prescrição. Ou seja, seria necessário encontrar um “meio-termo”, 

condizente com o escopo do instituto da prescrição extintiva e admissível, ao mesmo tem-

po, pelos sistemas da common law e da civil law. O direito comparado fornece dois bons 

exemplos nesse sentido, aclarando as dúvidas dos operadores da arbitragem internacional: a 

Convenção de NY de 1974 (2.2.1) e os Princípios Unidroit de 2004 (2.2.2).

810 Nesse sentido v. BONNEL, Michael Joachim. Limitation Periods. Towards a European Civil Code. 3rd 
Fully Revised Expanded Edition. The Hague: Kluwer Law International, 2004. p. 527.

811 Segundo a doutrina inglesa, “In relating to the majority of actions, a limitation period is not prescriptive: 
it bars the remedy rather than extinguishing the right itself. Thus, if the plaintiff is able to find an 
alternative method (e.g. a lien) of asserting his right against the defendant, he is entitled to do so”.  
REDMOND-COOPER, Ruth. Limitation of Actions. London: Sweet & Maxwell, 1992. p. 2.
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2.2.1. Os efeitos da expiração do prazo prescricional segundo a Convenção 

de NY de 1974

Primeiramente, cita-se a Convenção de NY de 1974. Nesse diploma, os efeitos 

da expiração do prazo prescricional estão regulamentados nos arts. 24 a 27. 

Coerentemente com o caráter de exceção da prescrição extintiva, o art. 24812 con-

sidera que os efeitos da expiração do prazo prescricional somente se operam se a prescrição 

é invocada pela parte interessada. A Convenção consagra, assim, a tese de que a prescrição 

é matéria de exceção, produzindo efeitos apenas quando invocada.

Em seguida, o art. 25 da Convenção estabelece que expiração do prazo prescri-

cional gera o não reconhecimento e a inexequibilidade do direito em procedimento intentado 

após a expiração do prazo prescricional. Trata-se de disposição que, de forma direta, impede 

o direito de agir sobre uma pretensão prescrita e, de forma indireta, faz com que o direito seja 

supostamente afetado, em razão dos termos “não reconhecimento” e “inexequibilidade”. 

Essa suposta afetação do direito merece ser esclarecida.

Em países em que a prescrição extintiva é tratada como matéria substantiva, 

como a França, a doutrina entende que a disposição acima teria o condão de afetar tanto a 

ação como o direito.813 No entanto, o art. 25 (1) da Convenção deixa bem claro que o não 

reconhecimento ou a inexequilibilidade se dariam em procedimento intentado após a expira-

ção do prazo prescricional. Entende-se a partir daí que o que seria negado liminarmente seria 

tão somente o eventual procedimento judicial acerca da questão já maculada de prescrição. 

Por mais que a França adote a teoria da strong substantive approach, o direito 

nunca morre. Primeiro porque a prescrição, nos termos da Convenção, é matéria de exceção: 

812 Art. 24. “Expiration of the limitation period shall be taken into consideration in any legal proceedings only 
if invoked by a party to such proceedings”.

813 Nesse sentido, entende Bénédicte Fauvarque-Cosson: “En outre, d’après l’article 25 e la Convention 
de New York, ‘aucun droit n’est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après 
l’expiration du délai de prescription’. Il resulte de ce texte que la prescription éteint le droit et non pas 
seulement l’action” (Aspects de droit comparé de la prescription. Les désordres de La prescription. Textes 
réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de Rouen avec le concours du Centre de 
recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 58-59).
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imagine-se que o devedor, por alguma questão negocial que ele mantém com o credor, não 

queira suscitar a ocorrência de prescrição. A pretensão pode até estar prescrita, mas caberá 

ao devedor alegar, se quiser, a exceção de prescrição.814 Em segundo lugar, nada impede que, 

mesmo após a decretação de prescrição com base no diploma em foco, o devedor resolva 

entrar em acordo com a parte demandante e pagar a dívida prescrita, com a ressalva de que, 

ciente da expiração do prazo prescricional, o devedor não venha a requerer a restituição do 

que pagou (art. 26 da Convenção).815 

É por isso que a Convenção estipula que a prescrição só produz efeitos quando 

invocada pela parte a quem aproveita, o que é o certo, o coerente, o lógico, tratando-se de 

prescrição na esfera internacional.

A Convenção de NY de 1974 representa assim um dos maiores exemplos de 

agregação de interesses advindos de diferentes sistemas jurídicos que tratam a prescrição 

extintiva de forma diversa. Tanto os interesses processuais como os materiais da prescrição 

estão contemplados nesse diploma,816 dando lugar à harmônica interpretação da prescrição, 

o que é vantajoso também para as relações desenvolvidas no âmbito da arbitragem interna-

cional.

814 O Professor Kazuaki Sono corrobora a tese de que, nos termos da Convenção de NY de 1974, a 
prescrição não atinge o direito propriamente dito, pelo simples fato de ser a exceção de prescrição uma 
faculdade do devedor: “There may also be instances where a debtor prefers not to invoke the expiration 
of the limitation period as a defence because of his special business relationship with the creditor, while 
wanting an adjudication on the merits of the creditor’s claim. For these reasons, article 24 provides that a 
tribunal shall consider the issue of expiration of the limitation period ‘only if invoked by a party to such 
proceedings’”. Esse comentário realizado pelo Professor Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkaido, 
Japão, está disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-p145-173-e.
pdf>, p. 166. Acesso em: 2 dez. 2010.

815 Essa premissa é deixada clara pelos comentários à Convenção de NY de 1974 elaborados pelo Professor 
Kazuaki Sono: “The basic aims of the limitation period, i.e. to prevent the institution of legal proceedings 
at such a late date that the evidence is unrealiable and to provide a degree of certainty in legal relationships, 
are not violated where the debtor voluntarily performs his obligation after the expiration of the limitation 
period”. Esse comentário realizado pelo Professor Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkaido, Japão, 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-p145-173-e.pdf>, p. 167. Acesso em: 2 
dez. 2010.

816 Ao analisar a regra disposta no art. 25 (2) da Convenção de NY de 1974 (segundo a qual, não obstante 
a expiração do prazo prescricional, uma parte pode invocar um direito como meio de defesa ou de 
compensação à condição que tudo se dê em uma mesma relação jurídica), Bénédicte Fauvarque-Cosson 
confirma o caráter agregador de interesses da Convenção, satisfazendo tanto o sistema da civil law quanto o 
da common law: “Il est vrai que pour satisfaire les pays qui qualifient la prescription de règle de procédure, 
la Convention consacre la máxime quae temporalia (art. 25, al. 2) et refuse de faire jouer la répétition 
de l’indu lorsque le débiteur exécute son obligation” (Aspects de droit comparé de la prescription. Les 
désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de 
Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 59).
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2.2.2. Os efeitos da expiração do prazo prescricional segundo os Princípios 

Unidroit de 2004

Em segundo lugar, há destaque para os Princípios Unidroit de 2004. Nos termos 

do art. 10.9 desses Princípios, 

1) A expiração de um prazo de prescrição não extingue o direito; 2) A 
expiração de um prazo de prescrição somente produz efeitos quando 
o devedor o invoque como meio de defesa; 3) Um direito sempre pode 
ser invocado como meio de defesa, mesmo que a expiração do prazo de 
prescrição tenha sido levantada.817

Como na Convenção de NY de 1974, as regras sobre os efeitos da expiração do 

prazo prescricional postas nos Princípios Unidroit de 2004 não ocorrem de forma automáti-

ca. Fica consagrada a tese segundo a qual a prescrição constitui matéria de exceção, um mero 

meio de defesa do devedor que pode ser utilizado ou não, dependendo das necessidades es-

tratégicas do caso concreto.818 É por isso que, coerentemente, os princípios deixam explícita 

a regra de que a prescrição não atinge o direito.819 Ela apenas impede a sua execução.

As disposições dos Princípios Unidroit de 2004 concernentes aos efeitos da ex-

piração do prazo prescricional não apenas agregam interesses daqueles que tratam a pres-

crição como matéria de processo e matéria substantiva, mas se coadunam com o verdadeiro 

escopo do instituto da prescrição extintiva, e promovem uniformidade no meio internacional 

817 Tradução de Lauro Gama Junior (Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, 
arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 575).

818 Conforme o comentário oficial aos Princípios Unidroit 2004: “The effects of the expiration of the 
limitation period do not occur automatically. They only occur if the obligor raises the expiration as a 
defence. The obligor can do so in any proceedings in accordance with the applicable law, and also outside 
of proceedings by invoking the expiration of the limitation period. The existence of the defence can 
also be the subject of a declaratory judgement”. O comentário oficial aos Princípios Unidroit de 2004 
está disponível em: <http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 3 dez. 
2010.

819 Conforme o comentário oficial aos Princípios Unidroit 2004: “Since under the Principles the expiration 
of a limitation period does not extinguish the right, but gives only a defence that must be asserted by the 
obligor (paras. (1) and (2) of the present article), it follows that the obligee’s right still exists, although 
a claim for its performance may be barred by the obligor’s assertion of the expiration of the limitation 
period. It can, therefore, be used as a defence, e.g. as grounds for the retention of performance by the 
obligee”. O comentário oficial aos Princípios Unidroit de 2004 está disponível em: <http://www.unidroit.
org/english/principles/contracts/main.htm>. Acesso em: 3 dez. 2010.
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com a consagração da tese adotada pela “corrente substantiva fraca” da prescrição, também 

utilizada pela Convenção de NY de 1974.820

Na arbitragem internacional, em que os litígios geralmente interessam ao comér-

cio internacional, a liberdade concedida às partes deve ser a mais ampla possível, inclusive 

no que se refere à intenção da parte interessada em apresentar uma eventual alegação de 

ocorrência de prescrição. Em um âmbito como o da arbitragem internacional em que a auto-

nomia das partes adquire especial relevo e em que a ordem pública ganha contornos menos 

rigorosos do que no plano interno, a prevalência da “corrente substantiva fraca” da prescri-

ção, no que tange aos seus efeitos, é a que deve prevalecer.821

Portanto, assim como na Convenção de NY de 1974, os Princípios Unidroit re-

únem em um mesmo diploma disposições compatíveis com os sistemas da civil law e da 

common law acerca da expiração do prazo prescricional, eliminando dúvidas e pacificando 

os anseios dos operadores do direito.

Sendo a expiração do prazo prescricional o último efeito que o instituto da pres-

crição produz na fase arbitral, resta, ao final, analisar o que ocorre na fase pós-arbitral. É o 

que será verificado no capítulo seguinte.

820 Esse é o endimento de Michael Joachim Bonnel: “However, as rightly pointed out, on closer 
examination, the differences between the various approaches are of a more theoretical than pratical 
nature. Indeed, within the civil law systems it is the weak substantive approach which is more and 
more prevailing, and the acceptance that the effect of the lapse of time is a defence considerably 
attenuates the differences between the procedural and the substantive approaches” (Limitation 
Periods. Towards a European Civil Code. 3rd Fully Revised Expanded Edition. The Hague: Kluwer 
Law International, 2004. p. 527). No mesmo sentido afirma Lauro Gama Jr.: “Portanto os Princípios 
rejeitam tanto a corrente processual (procedural approach) da prescrição, adotada nos países de 
common law, e segundo a qual a inércia do credor por determinado período de tempo tem por 
consequência impedi-lo de perseguir o seu direito em juízo, como a corrente substantiva ‘forte’ 
(strong substantive approach), adotada em certos sistemas de direito romano-germânico, segundo 
a qual o efeito do decurso do tempo é a extinção do direito do credor. Optaram por uma corrente 
substantiva ‘fraca’, prevalecente no plano internacional, segundo a qual o devedor (obligor) apenas 
tem o direito de recusar a execução da obrigação” (Contratos internacionais à luz dos Princípios do 
Undroit 2004: soft law, arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 414).

821 Nesse sentido, v. ZIMMERMANN, Reinhard. Comparative Foundations of a European Law of Set-Off 
and Prescription. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 73.
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Capítulo 2  
OS EFEITOS GERADOS PELA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA  
NA FASE PÓS-ARBITRAL

Falar de fase pós-arbitral como a terceira fase da arbitragem poderia parecer algo 

incongruente. Se o curso de uma arbitragem tem o seu fim quando a sentença822 é prolatada, 

qual seria a razão de elencar a fase pós-arbitral como a terceira e última fase da arbitragem? 

Em outras palavras: se a jurisdição arbitral é esgotada no momento em que os árbitros prola-

tam a sentença final, por que falar de uma terceira fase da arbitragem? Tal indagação ganha-

ria mais pertinência ainda se a sentença arbitral fosse espontânea e integralmente cumprida 

pelas partes. Simplesmente, não haveria fase pós-arbitral. No entanto, não é sempre que um 

julgado arbitral é espontaneamente cumprido pelas partes ou que uma sentença arbitral está 

livre de quaisquer vícios formais. Problemas desse jaez são os responsáveis pelo surgimento 

da fase usualmente chamada de “pós-arbitral”.823

A fase pós-arbitral é de extrema importância para a arbitragem. Com efeito, é 

nessa fase que a parte vencedora da arbitragem promove todos os meios para fazer com que 

a parte recalcitrante cumpra o julgado arbitral.824 É ainda nessa fase que a parte perdedora, 

insatisfeita com a sentença, e verificando a existência de vícios formais no julgado, age judi-

cialmente pleiteando pela sua anulação.825

822 Ou os “embargos arbitrais”.
823 Nesse sentido, afirma João Bosco Lee: “Quando o árbitro profere sua sentença, o procedimento arbitral 

termina. O contencioso referente à decisão final pode, entretanto, prosseguir. Mesmo se na maioria das ve-
zes as sentenças arbitrais sejam executadas espontaneamente pela parte condenada, os recursos às jurisdi-
ções continuam numerosos. Esse controle das decisões arbitrais realizado pelo Poder Judiciário constitui a 
‘fase pós arbitral’” (Arbitragem comercial internacional nos Países do Mercosul. Curitiba: Juruá, 2002. p. 
193). No mesmo sentido v. DAVID, Réné. L’arbitrage dans le commerce international. Paris: Economica, 
1982. p. 496.

824 Segundo Carlos Alberto Carmona, “Em sede arbitral, porém, haverá natural problema operacional, pois o 
árbitro não fará desencadear as medidas de força eventualmente necessárias para o cumprimento do laudo, 
sendo imprescindível o concurso do Poder Judiciário. Assim, se o vencido não cumprir a determinação da 
sentença arbitral, o vencedor deverá propor demanda executiva (cumprimento de sentença) fazendo citar 
o executado” (Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 
397).

825 Em termos de arbitragem interna regida pelo direito brasileiro, Pedro A. Batista Martins aduz que, “es-
gotada a jurisdição arbitral, com a prolação da sentença final e eventual decisão em sede de embargos 
arbitrais, cabe à parte não vitoriosa cumprir o julgado, exceto se a sentença for passível de nulidade (anu-
labilidade) por infração a uma das hipóteses contempladas no artigo 32 da Lei n.º 9.307/96” (As três fases 
da arbitragem. Revista do Advogado, São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 91, 2006).



344

Logo, apesar de não se estar mais na esfera arbitral propriamente dita, o instituto 

da arbitragem permanece em discussão na fase pós-arbitral, seja para executar o julgado, 

seja para anulá-lo. Contudo, a esfera de discussão se dá no meio judicial.

Neste capítulo pretende-se abordar os mais variados efeitos que o instituto da 

prescrição extintiva poderia apresentar na fase posterior à prolação da sentença arbitral. No 

plano interno, seria a sentença arbitral passível de sofrer os efeitos da prescrição? No que 

tange às sentenças arbitrais estrangeiras a serem reconhecidas no Brasil, como se enqua-

draria a questão relativa à prescrição no processo homologatório do julgado forasteiro? Em 

termos de arbitragem internacional, qual seria a lei aplicável à prescrição da pretensão exe-

cutória da sentença arbitral? A lei aplicável à obrigação, a “lei da sentença”, ou a lei do lugar 

em que se pretende executar o julgado? Em termos gerais, haveria uma razão de ser para que 

um julgado arbitral fosse suscetível de sofrer os efeitos de uma prescrição extintiva?

Para responder a esses questionamentos, propõe-se a divisão deste capítulo em 

três partes: na primeira (1) tratar-se-á da questão no plano interno, examinando como a pres-

crição extintiva se insere no contexto pós-arbitral. Em seguida, a análise comportará os mais 

variados efeitos da prescrição extintiva no plano internacional, desde o processo de reconhe-

cimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil até os efeitos relativos ao 

regime jurídico aplicável à prescrição de pretensões executórias de julgados proferidos em 

arbitragem internacional (2). Finalmente, tentar-se-á estabelecer uma resposta para a verda-

deira razão de uma sentença arbitral se sujeitar à prescrição (3).826

826 Apenas para registrar, este tópico tratará tão somente dos efeitos da prescrição extintiva na fase pós-
-arbitral. Por mais que opiniões isoladas entendam ser a ação anulatória de sentença arbitral prevista no 
art. 33 da Lei n.º 9.307/1996 como sujeita a prazo de prescrição (como entende Clávio de Melo Valença 
Filho em Poder Judiciário e sentença arbitral. Curitiba: Juruá, 2003. p. 144-145), trata-se de afirmação 
equivocada, pois o prazo posto na referida disposição é de decadência, e não de prescrição. Conforme 
afirma Marcos Vinícius Tenorio da Costa Fernandes, ao comentar a disposição do art. 33, parágrafo único, 
da Lei n.º 9.307/1996, “o prazo de 90 dias para propositura da ação anulatória é decadencial e não pres-
cricional. O que está em jogo é o exercício do poder de anular a sentença arbitral. Não proposta a ação, 
no prazo estipulado em lei, extingue-se a possibilidade de exercitar o poder de anular a sentença – e não 
de propor a ação. Ou seja, extingue-se o direito pela inércia do titular” (Anulação da sentença arbitral. 
São Paulo: Atlas, 2007. p. 81). No mesmo sentido v. ainda: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e 
processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 398; BATISTA MARTINS, 
Pedro A. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 331.
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1. Os efeitos da prescrição extintiva na fase pós-arbitral a partir da visão do plano 

interno

A análise dos efeitos da prescrição extintiva na fase pós-arbitral se inicia no 

plano interno, isto é, levando-se em consideração as arbitragens internas regidas pelo 

direito brasileiro. Conquanto as sentenças proferidas em arbitragens sejam, normalmen-

te, condenatórias, ainda há espaço para o proferimento de sentenças declaratórias ou 

“aparentemente declaratórias” e sentenças arbitrais parciais. Em todos esses casos, a 

prescrição extintiva pode produzir seus efeitos. Sendo assim, propõe-se a divisão do 

presente tópico em três partes: na primeira (1.1) tratar-se-ão dos efeitos da prescrição 

no caso de sentenças arbitrais condenatórias; em seguida, serão examinados os efeitos 

da prescrição com bases nas sentenças arbitrais declaratórias e constitutivas (1.2); final-

mente, a análise se cingirá aos efeitos da prescrição no caso da prolação de sentenças 

arbitrais parciais (1.3).

1.1. Prescrição em caso de sentenças arbitrais finais condenatórias

Como já exposto na primeira parte desta tese, as pretensões condenatórias são as 

que mais imperam no âmbito da arbitragem, tanto interna quanto internacional. Conforme 

as palavras de Carlos Alberto Carmona, “pela própria natureza das causas que são habitual-

mente levadas à solução arbitral, as sentenças condenatórias formarão a grande maioria dos 

provimentos arbitrais”.827

Se uma pretensão condenatória de direito material não pode ficar imune aos 

efeitos do decurso do tempo, o mesmo se aplica às sentenças de mérito proferidas pelos tri-

bunais. Essa é a posição do direito brasileiro, que por meio da Súmula n.º 150 do Supremo 

Tribunal Federal assim determina: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição 

da ação”.

827 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. p. 393.
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Fala-se aqui do plano interno. Uma arbitragem interna, regida pelo direito ma-

terial brasileiro, sediada no Brasil. Proferida em território nacional, e sendo condenatória, a 

sentença arbitral tornar-se-á, imediatamente, um título executivo judicial, nos termos do art. 

31 da Lei n.º 9.307/1996, assim como do disposto no art. 475-N do CPC.828 O cumprimento 

dessa sentença se dará mediante simples processo a ser submetido ao Judiciário local com-

petente para apreciação da matéria.

Há prazo de prescrição para que a parte vencedora cumpra o julgado arbitral? 

O direito brasileiro responde positivamente. Em razão da Súmula n.º 150 do STF, a parte 

vencedora da arbitragem terá prazo similar ao de sua pretensão original para ir ao Judiciário 

e cumprir o julgado. No que tange ao prazo, tudo dependerá do tipo da pretensão levada ao 

Juízo Arbitral, e será calculado com base na lei material aplicável à causa, e, não havendo 

lei específica acerca do prazo de prescrição, serão aplicáveis ao caso os prazos dispostos nos 

arts. 205 e 206 do CCB.

A prescrição da pretensão executória da sentença arbitral condenatória não causa 

muitas dúvidas aos operadores da arbitragem no direito brasileiro. Enquanto não definida 

a causa, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, a situação de incerteza 

persiste e a pacificação social não é concretizada. Por conseguinte, não espontaneamente 

cumprida a sentença arbitral pela parte recalcitrante, deve o credor, dentro do correto prazo 

prescricional, executar o julgado junto ao Poder Judiciário.829

No mais, os efeitos da prescrição nessa esfera não diferem muito daqueles que 

são operados na fase pré-arbitral. Proposto o cumprimento de sentença, e deferido o seu pro-

cessamento pelo juiz, a prescrição restará interrompida (art. 617 do CPC), com a ressalva de 

828 Segundo Humberto Theodoro Júnior, “Antigamente, o laudo arbitral só se tornava título executivo judi-
cial depois de submetido à homologação em juízo. Após a Lei n.º 9.307, de 23.09.96, a exequibilidade da 
sentença arbitral tornou-se força que decorre da própria lei. Isto é, tem-se na espécie um título executivo 
judicial equiparável plenamente à sentença dos órgãos judiciários, sem depender de qualquer ato homo-
logatório do Poder Judiciário. É o que dispõe o art. 31 da Lei n.º 9.307, in verbis: ‘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. [...] Vê-se, pois, que a Lei n.º 9.307 equipara 
a sentença arbitral à sentença judicial, dispensando qualquer ato homologatório; mas não atribui ao órgão 
arbitral competência executiva, a qual fica reservada inteiramente ao Poder Judiciário (art. 475-N, inc. IV, 
do CPC, na redação da Lei n.º 11.232, de 22.12.2005)”. Nesse sentido, v. THEODORO JÚNIOR, Hum-
berto. Processo de execução e cumprimento de sentença. São Paulo: Leud, 2009. p. 608.

829 Nesse sentido, v. CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 135.
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que a citação do devedor deverá observar o disposto no art. 219 do CPC.830 Não há muito que 

discutir nessa seara, eis que já se está no âmbito judicial, em que a interrupção da prescrição 

é livre de quaisquer dúvidas de interpretação.

Suscitada a ocorrência de prescrição extintiva superveniente em sede de impug-

nação ao cumprimento da sentença arbitral (art. 475-L, inciso VI, do CPC), ou em qualquer 

tempo ou fase do processo,831 se acolhida, o juiz julgará extinto o processo em razão do lapso 

prescricional efetivado.

Poucas dúvidas restariam ao intérprete no que se refere à prescrição de preten-

sões executórias de sentenças arbitrais: em primeiro lugar, seria preciso saber se em caso de 

prolação de sentença arbitral de caráter declaratório ou “aparentemente declaratório” a pre-

tensão executória estaria sujeita a determinado prazo prescricional. Em segundo lugar, have-

ria a frequente dúvida relativa ao caráter da sentença arbitral parcial de modo a se estabelecer 

eventual prazo prescricional visando ao cumprimento do julgado parcial. Tais questões serão 

analisadas nos tópicos seguintes.

1.2. Prescrição em caso de sentenças arbitrais declaratórias e constitutivas

De acordo como o que já foi exposto na primeira parte desta tese, normalmente 

as causas submetidas à arbitragem possuem caráter condenatório. São demandas que vin-

culam direitos a uma prestação e que, na teoria proposta por Agnelo Amorim Filho, se sujei-

tam a prazo de prescrição.832 No entanto, nada impede que no âmbito arbitral uma sentença 

declaratória ou “aparentemente declaratória” seja prolatada.833

830 Segundo Humberto Theodoro Júnior, “um dos efeitos da propositura da execução é a interrupção da pres-
crição (art. 617). Para tanto, porém, não basta a distribuição da inicial. Mister se faz que seja deferida pelo 
juiz e que a citação se realize dentro do prazo do art. 219. Se isto ocorrer, entender-se-á que a interrupção 
ocorreu no dia do despacho do pedido do credor” (Processo de execução e cumprimento de sentença. São 
Paulo: Leud, 2009. p. 194).

831 Nesse sentido, v. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Ibidem,  p. 197.
832 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 

as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 7-37, 1960.
833 Nesse sentido, v. CARREIRA ALVIM, J.E. Direito arbitral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 357.
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Não há dúvida que, em sede arbitral, a parte requerente pode instaurar demanda 

de cunho puramente declaratório, em que se requer uma declaração a respeito da existência 

ou inexistência de uma relação jurídica.834 Contudo, é preciso frisar que as sentenças de 

caráter puramente declaratório, segundo Agnelo Amorim Filho, “não dão, não tiram, não 

proíbem, não permitem, não extinguem e nem modificam nada. Em resumo: não impõem 

prestações, nem sujeições, nem alteram, por qualquer forma, o mundo jurídico”.835 Dessa 

forma, presume-se a inexistência de prazo de prescrição para o cumprimento de uma senten-

ça arbitral de cunho puramente declaratório.

Situação semelhante aconteceria com as sentenças arbitrais proferidas em de-

mandas classificadas como “constitutivas”.836 Segundo Humberto Theodoro Júnior, as sen-

tenças constitutivas não constituiriam títulos executivos, pois não teriam como efeito a 

[...] certificação de direito a alguma prestação, mas simplesmente a 
instituição de uma nova situação jurídica que se estabelece imediatamente 
por emanação da própria sentença, independentemente de qualquer 
modalidade de cooperação ou comportamento passivo.837 

Partindo dessa premissa, também não haveria na sentença constitutiva pretensão 

executória sujeita a prazo de prescrição. 

A questão relativa à prescrição de uma pretensão executória, cuja origem seja 

uma sentença arbitral de cunho declaratório ou “aparentemente declaratório”,838 dependerá 

834 Ao tecer considerações acerca da ação declaratória, afirma Yussef Said Cahali que ela “tem como efeito 
preponderante uma simples declaração. A teor do art. 4.º do CPC, o interesse do autor pode limitar-se à 
declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica: ação declaratória positiva e ação declara-
tória negativa” (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 77).

835 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 
as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 25, 1960.

836 Um exemplo de sentença arbitral constitutiva é trazido por Carreira Alvim: “A sentença constitutiva é 
aquele que cria, modifica ou extingue uma relação jurídica ou situação jurídica. Na arbitragem, seria 
exemplo de sentença constitutiva a proferida numa controvérsia sobre divisão e demarcação de terras” 
(Direito arbitral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 357).

837 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença. São Paulo: Leud, 
2009. p. 549.

838 Ver nesse sentido o estudo de Agnelo Amorim Filho que examina o fato de as ações denominadas de 
“aparentemente declaratórias” serem, na realidade, constitutivas (Critério científico para distinguir a pres-
crição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 27, 1960). 
No mesmo sentido, o exame realizado por Yussef Said Cahali (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 
2008. p. 78-82).
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de uma verificação de todos os aspectos do julgado arbitral. É preciso se certificar de que a 

sentença apresenta algum aspecto que diga respeito a item sancionatório, item que se refira 

ao descumprimento de alguma obrigação.839 Nesse caso, a tese da imprescritibilidade da 

tutela declaratória não vingará por completo, dando ensejo ao transcurso de prazo prescri-

cional em relação à parte da sentença que revelou caráter condenatório. 

Igualmente inserir-se-ia nesse contexto a questão relativa às sentenças arbitrais 

declaratórias de acordo entre as partes. Assim, se durante o curso de um processo arbitral as 

partes chegarem a um acordo, poderão os árbitros declarar tal fato na sentença arbitral. Ha-

vendo prestações a serem efetivadas no acordo, e não quitadas pelo devedor, o credor poderá 

se socorrer do Poder Judiciário para executar a sentença arbitral que declara e formaliza o 

acordo (art. 475-N, incisos I e IV, do CPC), e terá de fazê-lo no prazo prescricional original-

mente atribuído à pretensão arbitral (Cf. Súmula n.º 150 do STF).840 

Logo, conquanto se adote o entendimento de que normalmente as ações em que 

há a ocorrência de lesão a um direito são passíveis de sofrer os efeitos da prescrição extin-

tiva, no caso, as condenatórias, é preciso apresentar algumas nuances. A pretensão decla-

ratória pura não visa uma condenação, mas apenas a declaração de uma certeza jurídica, 

e é, portanto, imprescritível.841 Mas nem sempre é assim. Ainda que de cunho declaratório 

ou “aparentemente declaratório”, pode ocorrer que da sentença arbitral conste algum item 

839 Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, aduzindo para o efeito condenatório que 
pode advir de uma demanda, no caso, judicial. Alguns trechos dessa decisão merecem ser menciona-
dos: “1. No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não há como insistir no dogma de que 
as sentenças declaratórias jamais têm eficácia executiva. O art. 4.º, parágrafo único, do CPC considera 
‘admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito’, modificando, assim, o 
padrão clássico da tutela puramente declaratória, que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente, 
portanto, o Código dá ensejo a que a sentença declaratória possa fazer juízo completo a respeito da exis-
tência e do modo de ser da relação jurídica concreta. 2. Tem eficácia executiva a sentença declaratória que 
traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para 
submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não poderia 
chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, 
assegurada constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes e ao juiz 
outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e 
desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional” (STJ, 1.ª Tur-
ma, REsp 588.202/PR, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.02.2004, DJ 25.02.2004). A jurisprudência 
do STJ, nesse sentido, parece já estar consolidada como informa Humberto Theodoro Júnior (Processo de 
execução e cumprimento de sentença. São Paulo: Leud, 2009. p. 548).

840 Nesse sentido v. CARREIRA ALVIM, J.E. Direito arbitral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 359.
841 Nesse sentido, v. AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência 

e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 27, 1960. No mesmo sentido, 
o exame realizado por Yussef Said Cahali (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 77).
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relativo à transgressão de um direito, e, a partir daí, certificada a lesão, haveria prazo pres-

cricional em curso. 

Em uma arbitragem em que ocorra uma série de pedidos, entre eles condenató-

rios e declaratórios, pode acontecer de a sentença acolher integralmente os pedidos, o que 

fará, portanto, com que o prazo prescricional para a execução da sentença se opere normal-

mente.

1.3. Prescrição no caso de sentenças arbitrais parciais

Em sede de arbitragem, tanto interna quanto internacional, é normal a prolação 

de sentenças parciais.842 A sentença parcial constitui uma decisão definitiva sobre parte das 

controvérsias submetidas ao Juízo Arbitral e que produz consequências imediatas para as 

partes, que se obrigam a cumprir o julgado.843 Trata-se, como afirma Carlos Alberto Car-

mona, de uma forma de “fatiar” o mérito da questão submetida à cognição arbitral, gerando 

utilidade ao processo arbitral em si.844

Proferida em sede arbitral, uma sentença parcial poderia gerar uma pretensão 

executória imediatamente passível de sofrer os efeitos da prescrição extintiva? 

Tudo dependeria do teor da decisão arbitral. Não existe um critério de definição 

do conteúdo de uma sentença arbitral parcial. Um julgado desse tipo pode variar desde uma 

842 A admissão das sentenças arbitrais parciais pode ser notada em diversos e importantes regulamentos de 
arbitragem, como o da CCI (art. 2.º, item 3), Uncitral (art. 32, item 1), LCIA (art. 26.7), entre outros. 
Da mesma forma a doutrina estrangeira, como: FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; 
GOLDMAN, Berthold. International Commercial Arbitration. Edited by Emmanuel Gaillard and John 
Savage. The Hague: Kluwer Law International, 1999. p. 741-744.

843 Nesse sentido v. MAGALHÃES, José Carlos. Sentença arbitral estrangeira. Incompetência da justiça 
brasileira para anulação. Competência exclusiva do STJ para apreciação da validade em homologação. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 1, n. 1, p. 135, jan.-abr. 2004.

844 Nesse sentido v. CARMONA, Carlos Alberto. Ensaio sobre a sentença arbitral parcial. Revista Brasileira 
de Arbitragem, Porto Alegre: Thomson-IOB, ano IV, n. 18, p. 7-26, abr.-jun., 2008. No mesmo sentido v. 
PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. 2010. Tese (Doutoramento) – Faculda-
de de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 280. No prelo. Ver ainda NHERING, Carlos. 
Sentenças parciais. Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre: Thomson-IOB, ano IV, n. 14, p. 23-
43, abr.-jun., 2007.
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decisão acerca de um pedido sobre a nulidade, ou ineficácia da convenção de arbitragem, até 

uma condenação genérica, sujeita a uma segunda sentença de liquidação.845 

Seria preciso que a sentença parcial contivesse requisito que ensejasse alguma 

pretensão de direito material (obrigação de pagar, fazer, ou entregar coisa) para que eventual 

prazo de prescrição abrisse o seu curso. Assim, no caso do direito brasileiro, o credor que 

obtiver sentença arbitral parcial a ele favorável, se condenatória, poderá, em caso de resis-

tência, dentro do correto prazo de prescrição, se dirigir ao Poder Judiciário a fim de intentar 

o processo de cumprimento de sentença (art. 475-N, inciso IV, do CPC).846

Portanto, como a sentença parcial é uma questão a critério dos árbitros, ou mes-

mo, dependendo do caso, um pedido das partes aos árbitros, e considerando que há uma 

grande variedade de objetivos e conteúdo de uma sentença parcial, não há uma resposta 

concreta sobre os efeitos da prescrição extintiva para as pretensões executórias de sentenças 

parciais. Tudo dependerá do caráter condenatório do julgado arbitral parcial para que se cer-

tifique o lapso prescricional aplicável.

845 Essa situação é bem ilustrada por Carlos Alberto Carmona: “Lembro, ainda, de outra situação que a 
sentença parcial poderá resolver de modo confortável: em certas demandas envolvendo franqueador e 
franqueado, é muito comum o pleito de rescisão do contrato de franquia, cumulado com o pedido de 
pagamento de royalties e devolução de produtos. O cálculo de tais valores (percentuais sobre produtos 
vendidos) e a indentificação das mercadorias não vendidas que deverão ser recompradas (se isso tiver 
sido convencionado) dependem, porém, do término do contrato de franquia. Como se vê, se não houver 
a possibilidade de proferir sentença parcial que resolva a questão da rescisão (ou não) do contrato de 
franquia, não poderão os árbitros proferir sentença líquida. Não é incomum, portanto, na espécie que 
descrevo, que os árbitros julguem a causa decidindo apenas as bases para a futura liquidação da sentença (se 
as partes não acordarem sobre valores), tudo a preceder eventual execução judicial (rectius, cumprimento) 
da sentença arbitral. Em resumo, os árbitros não poderão – se não usarem a técnica da sentença parcial – 
proferir sentença líquida na espécie, eis que eventual apuração de valores dependerá do encerramento do 
negócio, após o que poderão ser quantificados os débitos e indentificados bens a restituir ou a recomprar”. 
Nesse sentido v. CARMONA, Carlos Alberto. Ensaio sobre a sentença arbitral parcial. Revista Brasileira 
de Arbitragem, Porto Alegre: Thomson-IOB, ano IV, n. 18, p. 15, abr.-jun., 2008.

846 Conquanto não se refira à questão do prazo prescricional da pretensão executória do julgado parcial, 
Carlos Alberto Carmona aduz o seguinte: “O cumprimento das sentençs arbitrais parciais também não 
estará isento de vicissitudes. Proferida decisão (parcial) que importe obrigação de pagar, fazer ou entregar 
coisa (condenatória, portanto), poderá o credor, em caso de resistência, iniciar procedimento judicial de 
cumprimento de sentença. Se a obrigação for de pagar quantia, o devedor será citado (parágrafo único do 
art. 475-N do Código de Processo Civil) e o mandado judicial incluirá a multa de 10% (dez por cento) do 
valor da condenação (art. 475-J do mesmo Código). Serão tantos procedimentos de cumprimento quan-
tas forem as sentenças (condenatórias) proferidas no processo arbitral; e cada um destes procedimentos 
poderá causar uma impugnação (art. 475-L), valendo lembrar que tal mecanismo defensivo do devedor 
somente será aceitável se a sentença parcial versar sobre condenação de quantia certa (para o cumprimen-
to das sentenças condenatórias de obrigação de fazer e entregar coisa, aplicam-se os arts. 461 e 461-A do 
Código, não havendo previsão de impugnações ou embargos do devedor)” (Arbitragem e processo: um 
comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 433).
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Verificadas as possibilidades de ocorrência de prescrição extintiva na fase pós-

-arbitral considerando as arbitragens internas, regidas pelo direito brasileiro, cabe no ponto 

seguinte analisar como a questão se desenrola na esfera internacional.

2. Os efeitos da prescrição extintiva na fase pós-arbitral a partir da visão do plano 

internacional

Se no plano interno são escassas as dúvidas acerca da ocorrência de prescrição 

extintiva para a execução de julgados arbitrais, no plano internacional a dificuldade e a in-

certeza da questão reinam, uma vez que, na esfera da arbitragem internacional, sobretudo 

na fase pós-arbitral, diversas leis poderiam ser cogitadas para reger o prazo extintivo de 

prescrição, dado que a matéria estaria fora do âmbito arbitral e a lex fori da execução (ou 

a lex executionis) imprimiria forte influência na decisão do Judiciário local. Os problemas 

verificados na fase pós-arbitral em sede internacional não param aí.

Quando se fala em “plano internacional”, é levada em consideração não só a 

internacionalidade da arbitragem e dos efeitos do julgado arbitral, mas também daquela sen-

tença, ainda que proferida em arbitragem interna, que tenha sido prolatada no exterior. As-

sim, nos termos do parágrafo único do art. 34 da Lei n.º 9.307/1996, “Considera-se sentença 

arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional”. Para ter efeitos 

executórios no Brasil a sentença deve passar pelo processo homologatório de sentenças ar-

bitrais estrangeiras perante o Superior Tribunal de Justiça, e, diante desse quadro, indaga-se 

como a questão relativa à prescrição extintiva poderia ser inserida em um procedimento de 

caráter eminentemente delibatório.

Seja em sentenças prolatadas em arbitragens internacionais, seja em sentenças 

meramente estrangeiras, cuja eficácia se pretende ver reconhecida para a subsequente exe-

cução em território brasileiro, os temíveis efeitos produzidos pela prescrição extintiva se 

exercem plenamente. Seria realmente necessário para a manutenção da estabilidade das re-

lações jurídicas e promoção da paz social que mesmo em sede pós-arbitral a prescrição ex-

tintiva continuasse a produzir seus regulares efeitos? 
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Antes de responder essa indagação, pretende-se analisar todos os aspectos que 

geram influência da prescrição extintiva na fase pós-arbitral, mas dessa vez em termos inter-

nacionais. Portanto, em primeiro lugar, serão examinados os efeitos da prescrição extintiva 

na existência de sentença estrangeira a ser reconhecida no Brasil (2.1), e, em segundo lugar, 

os efeitos relativos à lei aplicável às pretensões executórias de sentenças arbitrais proferidas 

em procedimentos arbitrais internacionais (2.2). Finalmente, tentar-se-ão estabelecer razões 

da permanência da prescrição na fase pós-arbitral, isto é, se tal permanência é condizente 

com os princípios que norteiam o instituto da prescrição extintiva, sobretudo na esfera inter-

nacional (2.3).

2.1. Os efeitos da prescrição extintiva no processo de reconhecimento de sentenças 

estrangeiras

Este tópico pretende responder o seguinte questionamento: o instituto da pres-

crição extintiva causa algum efeito no processo e reconhecimento e execução de sentenças 

estrangeiras no Brasil? É possível discutir a incidência de prescrição em processo homologa-

tório de sentença arbitral estrangeira? Para responder a essas questões (2.1.2) é preciso ana-

lisar, em um primeiro momento, a definição de sentença arbitral estrangeira e seu processo 

de homologação no Brasil (2.1.1). 

2.1.1. A definição de sentença arbitral estrangeira e seu processo de homo-

logação no Brasil

Como já visto nesta tese, a sentença constitui o resultado da missão dos árbitros. 

Sendo prolatada em território brasileiro e sendo condenatória, a sentença arbitral torna-se 

imediatamente um título executivo judicial, nos termos do art. 31 da Lei n.º 9.307/1996, po-

dendo ser executada ou cumprida pela parte vencedora junto ao Poder Judiciário local (art. 

475-N, inciso IV, do CPC).

Por outro lado, quando proferida fora do território nacional, a sentença arbitral 

adquire um status de sentença estrangeira. Pouco importa se as partes possuíam a mesma 
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nacionalidade e que o procedimento arbitral tenha tido o seu curso em território brasileiro. 

Sendo a sentença proferida e assinada em território estrangeiro, mesmo tendo corrido o pro-

cesso arbitral no Brasil, para fins legais a sentença será sempre estrangeira.847 

Portanto, tratando-se de sentença arbitral estrangeira, seu reconhecimento e exe-

cução em território nacional deverão seguir o regime disposto na Convenção de NY de 1958 

sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras,848 assim como as 

previsões dos arts. 34 a 40 da Lei n.º 9.307/1996.

No Brasil, o reconhecimento e a execução da sentença arbitral estrangeira pas-

sam pelo processo de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça.849 Trata-se de uma 

medida de cunho eminentemente delibatório ou de caráter constitutivo850 em que o mérito 

da sentença estrangeira não resta atingido.851 O objetivo é tão somente conceder à sentença 

847 Nesse sentido, Carlos Alberto Carmona, ao comentar sobre a conceito de sentença arbitral estrangeira 
aduz o seguinte: “[...] optou o legislador brasileiro por definição mais simples, embora tecnicamente 
criticável, baseando-se e apenas tão somente no local onde o laudo será proferido. Será assim nacional a 
sentença arbitral se o laudo for proferido dentro do território brasileiro, ainda que os árbitros devam tratar 
de questão ligada ao comércio internacional e mesmo que estejam em jogo ordenamentos jurídicos varia-
dos; será estrangeiro o laudo se proferido fora do território nacional, ainda que sejam as partes brasileiras, 
resolvendo a controvérsia decorrente de contrato celebrado no Brasil e que aqui deva ser cumprido” (Ar-
bitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 439).

848 Convenção ratificada pelo Brasil por meio do Decreto-Executivo n.º 4.311, de 23.07.2002, e incorporada 
ao direito brasileiro por meio do Decreto Legislativo n.º 52/2002. A ratificação dessa Convenção restou 
criticada por parte da doutrina brasileira, por exemplo, para o Professor da Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco José Carlos de Magalhães: “A edição dessa lei (9.307/1996), como parece evidente, tor-
nou desnecessária e mesmo inconveniente a ratificação posterior da Convenção de Nova Iorque, porque 
regulara inteiramente a matéria dela objeto, ao acolher os princípios dela constantes e incorporados na 
lei modelo da Uncitral. Afinal, os dispositivos da Convenção destinam-se a ser aplicados pelo Judiciário 
do país, como norma interna que passa a ser, após a sua ratificação. Se o Brasil optara por não ratificar a 
Convenção mas promulgou lei sobre o mesmo assunto, contendo princípios que a informam, com obser-
vância do aprimoramento acrescentado pela lei modelo da Uncitral, não havia mais que cogitar daquela 
ratificação, superada pela lei” (A tardia ratificação da Convenção de Nova Iorque sobre arbitragem: um 
retrocesso desnecessário e inconveniente. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, ano 5, n. 18, 
p. 36, jul.-set., 2008).

849 Após o advento da Emenda Constitucional n.º 45/2004, a competência originalmente atribuída ao Supre-
mo Tribunal Federal para julgar os pedidos de homologação de sentença estrangeira (art. 35 da Lei n.º 
9.307/1996) passou a ser do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido v. THEODORO JÚNIOR, Hum-
berto. Processo de execução e cumprimento de sentença. São Paulo: Leud, 2009. p. 608.

850 Segundo Humberto Theodoro Júnior, “sem essa medida judicial, que é de caráter constitutivo, a sentença 
estrangeira não possui autoridade em nosso território, em decorrência da soberania nacional, da qual é 
parte integrante a função jurisdicional” (Processo de execução e cumprimento de sentença. São Paulo: 
Leud, 2009. p. 609).

851 Segundo Renata Alvares Gaspar, “o reconhecimento ou a homologação de uma decisão estrangeira tem a 
função de condição legal prévia, que viabiliza a produção em território nacional de seus efeitos. É por essa 
razão que, no processo de homologação, o tribunal judicial competente não julga o fundo da controvérsia 
e tampouco afronta questões alheias àqueles debatidas dentro do procedimento arbitral; limita-se, pois, a 
conceder-lhe eficácia, sem manifestar sua opinião sobre a decisão proferida pela autoridade estrangeira 
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estrangeira eficácia no ordenamento interno sem que se emita ou enfrente as questões subs-

tanciais do julgado, com a clara ressalva do respeito à ordem pública interna e internacional 

(art. 39, inciso II, da Lei n.º 9.307/1996 e art. V, item 2, alínea “b”, da Convenção de NY de 

1958).

Ao propor a demanda de homologação, a parte requerente possui como única 

pretensão obter a eficácia no Brasil daquilo que já foi julgado pelos árbitros no exterior.852 

Apenas determinados requisitos formais é que devem ser observados pela instância supe-

rior de modo a obstar o reconhecimento de um julgado forasteiro que não atenda às regras 

dispostas nos arts. 38 e 39 da Lei n.º 9.307/1996 e no art. V da Convenção de NY de 1958. 

Quando se fala em “requisitos formais” passíveis de denegação do pedido homologatório, 

refere-se a fatores como a ausência de prova da vontade comum de submeter determinada 

disputa à arbitragem, a ausência de comprovação da representação da parte, invalidade da 

convenção de arbitragem, a eventual ausência de motivação da sentença arbitral, defeitos ve-

rificados na citação da contraparte gerando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, entre outros.853 Em resumo: não se faz alusão a questões de mérito postos na sentença 

arbitral homologanda, visto que a solução do conflito de direito material é dada pelo julga-

do estrangeiro. Como corretamente afirma André Abbud, “somente a irradiação dos efeitos 

desse ato [julgado estrangeiro] no território nacional é condicionada pela lei à satisfação de 

determinados requisitos”.854

competente para tal finalidade” (Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil. São Pau-
lo: Atlas, 2009. p. 109).

852 Dessa forma, entende André de Albuquerque Cavalcanti Abbud que, por meio da demanda homologatória, 
“a parte veicula ao órgão jurisdicional a pretensão de que o provimento oriundo de outro Estado receba 
aqui a chancela homologatória, a fim de que possam ser validamente invocados todos os seus efeitos” 
(Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. São Paulo: Atlas, 2008. p. 121).

853 Nesse sentido, v. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 463-474; ver ainda PUCCI, Adriana Noemi. Homologação de sentenças 
arbitrais estrangeiras. Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares (in 
memoriam). São Paulo: Atlas, 2007. p. 347-350. Ver também GASPAR, Renata Alvares. Reconhecimento 
de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil. São Paulo: Atlas, 2009. p. 149-210. 

854 Transcrevem-se aqui as pertinentes conclusões de André Abbud acerca da real função do processo homo-
logatório de sentença arbitral estrangeira: “O juiz nacional não emite comando de conteúdo igual ao profe-
rido no país de origem, de modo a criar, com isso, provimento pátrio de mesmo teor do decisum peregrino. 
A sentença que julga procedente a demanda de homologação simplesmente libera a eficácia intrínseca da 
sentença prolatada no exterior, a eficácia de que ela já é em si mesma dotada, como ato resolutório da lide” 
(Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. São Paulo: Atlas, 2008. p. 81).
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Reconhecida ou homologada a sentença arbitral estrangeira, sendo esta de ca-

ráter condenatório, resta ao requerente a possibilidade de instaurar demanda executória em 

território brasileiro, com a finalidade de obter o cumprimento forçado da obrigação posta no 

julgado (art. 475-N, inciso VI, do CPC). 

Durante a fase homologatória persistiu a seguinte dúvida: poderia a parte reque-

rida suscitar a ocorrência de prescrição extintiva perante o Juízo de delibação, como forma 

de tentativa de denegação do pedido homologatório do julgado forasteiro? Produziria algum 

efeito a prescrição extintiva em sede de homologação? É o que se analisará no tópico se-

guinte.

2.1.2. Os efeitos da prescrição extintiva no processo de homologação ou re-

conhecimento de sentença arbitral estrangeira

Como visto, a investigação dos efeitos do instituto da prescrição extintiva em 

sede de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras pressupõe a análise das seguintes 

questões: a primeira, relativa a eventual prazo prescricional para que uma parte interessada 

venha querer reconhecer no Brasil um julgado forasteiro. A segunda, se questões concernen-

tes à prescrição, advindas da sentença estrangeira ou da “lei da sentença” estrangeira, teriam 

algum impacto no juízo delibatório.

A primeira questão, mais simples, comporta uma resposta direta: não há prazo de 

prescrição para que uma parte ingresse com o pedido de homologação de sentença estrangei-

ra. Primeiro, pela falta de previsão legal acerca dessa matéria. Segundo, porque o processo 

delibatório é voltado à emissão de tutela constitutiva, podendo sofrer tão somente os efeitos 

do instituto da decadência, e não da prescrição.855 

855 Nesse sentido, André Abbud, de forma coerente, afirma: “A identificação do caráter constitutivo da sen-
tença homologatória e, consequentemente, da ação que se exerce por meio desse processo, permite afastar 
a possibilidade de que o direito ao reconhecimento seja passível de ser fulminado pela prescrição. Isso 
porque o critério consagrado pelo ordenamento brasileiro para caracterizar e distinguir a prescrição da 
decadência tem por base a natureza dos direitos subjetivos e das ações movidas com o objetico de con-
cretizá-los pela via judicial. [...] O processo delibatório, voltado à emissão de tutela constitutiva, poderia 
sofrer apenas os influxos de eventual decadência” (Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. 
São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-257). A doutrina estrangeira, na lição de Cristian Aschauer, chega à mesma 
conclusão, analisando a questão à luz da Convenção de NY de 1958: “[...] la Convention de New York ne 
prévoit pas de délai limitant la reconnaissance et/ou l’exécution des sentences arbitrales étrangères. C’est 
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Como já analisado nesta tese, segundo a teoria de Agnelo Amorim Filho, adotada 

pelo CCB de 2002, apenas as ações condenatórias estão vinculadas ao instituto da prescrição 

extintiva, em virtude da efetiva existência de lesão a um direito.856 As ações constitutivas, 

como é o caso do processo homologatório de sentença arbitral estrangeira, estão unicamente 

ligadas ao instituto da decadência, pois não há violação de direito, e sim um estado de mera 

sujeição que gera uma atitude pela parte interessada, em determinado prazo, para intentar o 

seu pedido. 

Portanto, ainda que existisse previsão legal relativa ao decurso do tempo para 

que uma parte interessada intentasse o processo de homologação de sentença arbitral estran-

geira, tal prazo seria de decadência, e não de prescrição. 

A segunda questão também não apresenta grandes dificuldades. Sentença estran-

geira submetida à homologação no Brasil é sentença decidida. É mérito concretizado pelo 

árbitro prolator da sentença no estrangeiro. O direito que ali está posto está dito e a tutela ju-

risdicional prestada. E entre as questões que se configuram como sendo de mérito, de fundo, 

revestido de substância inerente à obrigação, é a prescrição extintiva.

Suscitada a ocorrência de prescrição extintiva no processo arbitral de origem, 

se negada ou concedida pelo árbitro, trata-se de matéria inerente ao fundo da controvérsia 

arbitral e fixada de forma definitiva no julgado. Logo, quaisquer questões que digam respeito 

à prescrição extintiva no julgado forasteiro não podem ser revistas pelo juízo delibatório.857 

Este deve controlar o ingresso da sentença estrangeira no território nacional com base tão 

somente nos requisitos previstos taxativamente na Lei n.º 9.307/1996, assim como na Con-

pas ailleurs évident en ce qui concerne les sentences arbitrales constitutives ou réformatrices d’un droit 
qui ont, par nature, des effets permanents” (La prescription des sentences arbitrales. Asa Bulletin, The 
Netherlands: Kluwer Law, v. 23, n. 4, p. 605, 2005).

856 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 
as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 7-37, 1960.

857 Da mesma forma, eventuais alegações a respeito da prescrição (a título de “exceção de ordem pública) so-
mente na fase de reconhecimento ou mesmo de execução devem ser rejeitadas. Assim entende Karl-Heinz 
Böckstiegel: “In son far as public policy has the purpose to protect the parties, if a party has not used such 
remedies, the courts may not accept a breach of public policy at the stage of recognition and enforcement” 
(Public policy as a limit to arbitration and its enforcement. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: 
RT, v. 21, p. 170, 2009).
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venção de NY de 1958. Trata-se de “méritos” distintos – o do direito posto na sentença e o 

do processo de homologação.858 

Com efeito, o direito posto na sentença submetida à homologação é absoluta-

mente externo ao objeto de conhecimento do juiz no processo homologatório. Este detém 

poderes limitados na apreciação da matéria, eis que deve se atentar tão somente para as já 

enumeradas hipóteses formais fixadas pela lei para denegação do reconhecimento do julgado 

estrangeiro. Se fosse o contrário, com a permissão de revisão da matéria de fundo da sen-

tença, a arbitragem seria algo inoperante, uma verdadeira perda de tempo. O mérito, por sua 

vez, é a verdadeira essência da arbitragem, e ele é intangível, pois é o elemento pacificador 

do litígio.859 Assim o é em relação à prescrição extintiva, que, conforme a exposição que 

se faz nesta tese, constitui matéria inerente ao estatuto da obrigação, isto é, à substância da 

controvérsia. 

Por essas razões, entende-se que, em relação ao direito brasileiro, as eventuais 

questões concernentes à prescrição extintiva contidas na sentença estrangeira submetida à 

homologação pelo Superior Tribunal de Justiça são, no tocante ao juízo delibatório, sem 

qualquer efeito. O prazo extintivo de prescrição constitui questão relativa à substância do 

litígio submetido à via arbitral no estrangeiro. Trata-se de questão reservada ao mérito do 

decisum prolatado pelos árbitros, não cabendo a sua reapreciação no juízo delibatório por 

todos os motivos colocados anteriormente. Ainda que nada impeça a sua alegação em sede 

de contestação do pedido homologatório, fato que, aliás, já ocorreu no direito brasileiro,860 e 

858 Dessa forma, entende André Abbud: “[...] o direito declarado no laudo homologando, por sua vez, é ex-
terno ao objeto de conhecimento do juiz no processo delibatório. É outro o mérito deste feito, assim como 
são as outras questões de mérito que o magistrado é chamado a resolver nessa sede. Ao órgão judicial é 
vedado conhecer de quaisquer matérias ligadas ao objeto do processo estrangeiro ou ao direito nele vei-
culado, estranhas ao rol taxativo dos arts. 38 e 39 da Lei de Arbitragem (CNI, art. V)” (Homologação de 
sentenças arbitrais estrangeiras. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-257).

859 Nesse sentido, ao tratar da verdadeira essência da arbitragem, afirma o Professor José Carlos de Maga-
lhães: “Por isso, não há que se buscar na legislação processual pública os mecanismos para a condução do 
processo arbitral, salvo se a isso as partes autorizaram. E é nisto que reside a grande virtude desse meio 
privado de solução de controvérsias, e que permite rapidez na decisão dos litígios a serem submetidos. O 
grande efeito que essa característica traz é a concentração da discussão sobre as questões de mérito, do 
direito material controvertida, que é o objeto dinal e precípuo da decisão esperada. [...] Na verdade, o que 
importa na solução de qualquer controvérsia é a interpretação e a aplicação do direito material – civil, 
comercial, societário ou trabalhista –, que é o cerne da discussão a ser pacificada pelo laudo arbitral” (A 
arbitragem e o processo judicial. Revista do Advogado, São Paulo: AASP, ano XXVI, n. 87, p. 64-65, 
2006).

860 Trata-se da Contestação de Pedido de Homologação de Sentença Arbitral estrangeira subscrito pelos ad-
vogados A. Nabor A. Bulhões e D’Alembert J. Jaccoud, em 15.10.2001, perante o STF, à época, compe-
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mesmo que o CPC tenha criado a inoportuna regra do conhecimento ex officio da prescrição 

(art. 219, § 5.º), o pleito merecerá rejeição pelo julgador,861 mas tão somente em razão da sua 

não enumeração no rol de matérias passíveis de denegação do reconhecimento do decisum 

previsto na Lei n.º 9.307/1996 e na Convenção de NY de 1958.

A posição exposta acima é válida levando em consideração o direito brasileiro. 

Ainda que se entenda que eventuais questões sobre prescrição não causariam qualquer in-

fluência no processo de reconhecimento do julgado estrangeiro, mesmo em outros países, o 

direito comparado fornece exemplos bem isolados que rebateriam a posição aqui defendida. 

Um desses exemplos se refere a casos em que há a permissão legal para o acordo entre as 

partes sobre eventual prazo prescricional previsto na própria convenção de arbitragem. O 

eventual descumprimento ou ignorância desse prazo poderia, porventura, configurar causa 

para não reconhecimento da sentença estrangeira em razão da possível violação ao art. V, 1, 

“c”, da Convenção de NY de 1958.862 No entanto, trata-se de hipótese rara e de difícil ocor-

rência, primeiro porque não é prática frequente estabelecer prazos de prescrição contratual-

tente para a apreciação dos processos homologatórios de sentença arbitral estrangeira. Neste caso, pre-
tendia-se, em sede de juízo delibatório, a decretação de prescrição extintiva da pretensão já classificada 
como “executória”, com base nas normas de prescrição do direito brasileiro, e à causa e à sentença foram 
aplicadas as leis da Inglaterra. Esta peça processual restou publicada no Brasil, consoante os seguintes 
dados: BULHÕES, A. Nabor A.; JACCOUD, D’Alembert J. Contestação de pedido de homologação de 
sentença arbitral estrangeira – Ausência de motivação da sentença homologanda. Prescrição da pretensão 
arbitrada. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 2, p. 325-332, maio-ago. 2004. A título de 
observação, não se logrou êxito na averiguação de eventual decisão acerca deste Pedido de Homologação, 
conforme exaustiva pesquisa realizada junto ao Supremo Tribunal Federal.

861 À exceção, como afirma André Abbud, das tentativas de reconhecimento de sentenças estrangeiras 
que tenham fulminado as pretensões arbitrais de prescrição, o que geraria a extinção do processo ho-
mologatório de ofício, com fundamento no art. 267, inciso VI, do CPC. Assim, o referido autor enu-
mera o seguinte caso hipotético: “Não se pode afirmar, por outro lado, que a prescrição da pretensão 
exercida no processo arbitral subtrairia, desde logo, qualquer interesse jurídico do autor do pedido de 
reconhecimento da sentença arbitral no Brasil, na medida em que tornaria inútil essa tutela. Segundo 
esse argumento, caso seja condenatória a tutela oferecida no julgamento feito no exterior, a extinção da 
pretensão prescrita torna impossível executar-se o laudo no território nacional. Por esse motivo, o juiz 
da homologação poderia extinguir de ofício o processo, por falta de uma das condições da ação deliba-
tória: o interesse de agir (CPC, art. 267, inc. VI)” (Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. 
São Paulo: Atlas, 2008. p. 260).

862 Fato, aliás, que ocorreu na Alemanha em 1976. O conhecido arbitralista Albert Jan Van Den Berg relata 
uma rara decisão de lavra da Corte de Apelações germânica do ano de 1976. Em uma convenção de arbi-
tragem era previsto que “qualquer demanda arbitral formulada após seis meses a partir da data de chegada 
dos bens até a estação final ou porto de destinação será considerada nula”. Mesmo tendo sido a demanda 
arbitral instaurada após os seis meses estipulados na cláusula arbitral, o tribunal arbitral (sediado em Bu-
careste, Romênia) se declarou competente para apreciar a causa. Essa transgressão do contractual time 
limit foi suficiente para a que Corte de Apelações rejeitasse o pedido de reconhecimento da sentença pro-
ferida em Bucareste, com fulcro no art. V, 1, “c”, da Convenção de NY de 1958 (The New York Arbitration 
Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation. The Netherlands: Kluwer Law, 1981. p. 
317-318).
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mente no bojo de uma convenção de arbitragem; segundo porque a questão da modificação 

convencional dos prazos de prescrição constitui questão polêmica, e teria de se resolver à luz 

da lei material aplicável ao mérito da controvérsia para que se averiguasse eventual violação 

ao texto de NY.

Em termos gerais, o que se conclui do acima exposto é que o vencedor da arbi-

tragem, cuja sentença fora prolatada no estrangeiro, possui, em princípio, tempo indefinido 

para ingressar com o pedido de homologação da sentença, seja no Brasil, em razão da ine-

xistência de fixação de prazo na lei para a concretização de tal ato,863 seja em outro país.864 

Talvez seja esse o maior perigo que a prescrição oferece na fase pós-arbitral, porque, não 

obstante a inexistência do prazo para a propositura do processo de reconhecimento do jul-

gado, este se realizado de forma demorada pode causar efeitos nefastos à parte requerente. 

Fala-se aqui dos efeitos da prescrição superveniente, que pode ser alegada como matéria de 

exceção no processo de execução do julgado estrangeiro.

No entanto, antes de proceder à análise da referida prescrição interveniente, é 

preciso deixar claro que, ao menos em relação às sentenças estrangeiras reconhecidas no 

Brasil, e que tenham aplicado no mérito a lei brasileira, a prescrição promove um único efei-

to em sede de delibação: o da interrupção da prescrição. Com efeito, ainda que o ordenamen-

to jurídico brasileiro deixe de conter previsões específicas no tocante aos efeitos de decurso 

do tempo para que uma parte intente o processo de reconhecimento do julgado estrangeiro, é 

certo que o curso do tempo não cessa. A partir do momento em que as partes são cientificadas 

do julgado estrangeiro, sendo este condenatório, poderá haver prazo de prescrição para que 

se execute o julgado. O fato de se intentar o processo de homologação da sentença estrangei-

ra com a citação da parte contrária para contestar o feito é requisito básico para configurar 

a interrupção da prescrição, pois o pedido de reconhecimento é pressuposto essencial para 

863 Diferentemente da prescrição, que possui um prazo genérico residual de dez anos (art. 205 do CCB), a lei 
civil brasileira não prevê o mesmo em relação aos direitos sujeitos à extinção pelo instituto da decadên-
cia. Nesse sentido, Agnelo Amorim Filho aduz: “Com referência àqueles direitos potestativos para cujo 
exercício a lei não achou necessário fixar um prazo especial, fica prevalecendo, então, o princípio geral da 
inesgotabilidade ou da perpetuidade (‘os direitos não se extinguem pelo não uso’), pois não há dispositivo 
estabelecendo um prazo geral para que os direitos potestativos sejam exercitados sob pena de extinção. 
Relativamente a tais direitos só há prazos especiais” (Critério científico para distinguir a prescrição da 
decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, v. 300, p. 22, 1960).

864 Nesse sentido, v. LEBEDEV, Sergei. How long does a foreign award saty enforceable?. The Art of 
Arbitration. Essays on International Arbitration. Liber Amicorum Pieter Sanders. The Netherlands: 
Kluwer law and Taxation Publishers, 1982. p. 215.
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que haja futura execução da sentença arbitral forasteira (art. 35 da Lei n.º 9.307/1996 e art. 

4.º da Resolução n.º 9 do STJ).865 E, uma vez que o ato de cobrança se dá a partir do pedido 

de homologação, a citação da parte requerida no processo homologatório possui o condão de 

interromper o curso da prescrição da futura pretensão executória a ser intentada, caso haja o 

deferimento do pedido homologatório.

Conquanto possível a alegação da prescrição superveniente, restaria uma dú-

vida: seria competente para reger o prazo prescricional a lex executionis (Brasil) ou a lei 

originalmente aplicável ao mérito da controvérsia que originou a sentença exequenda? É o 

que se pretende analisar no ponto seguinte.

2.2. Os efeitos da prescrição extintiva no processo de execução de sentenças estrangeiras: 

visão a partir do Brasil e do direito estrangeiro e comparado

Uma vez reconhecida a sentença arbitral estrangeira pelo Superior Tribunal de 

Justiça, e obtido o exequatur,866 o passo seguinte é a adoção das providências cabíveis de 

modo a se estabelecerem meios de coerção para que o julgado forasteiro admitido no Brasil 

possa ser efetivamente cumprido.

Assim sendo, o direito processual civil brasileiro permite que a parte interessada, 

vencedora do processo homologatório, ingresse com o processo de cumprimento de sentença 

865 Resolução n.º 9 do STJ, de 04.05.2005 (Dispõe, em caráter transitório, sobre competência acrescida Su-
perior Tribunal de Justiça pela Emenda Constitucional n.º 45/2004). Dispõe o art. 4.º dessa resolução o 
seguinte: “A sentença estrangeira não terá eficácia no Brasil sem a prévia homologação pelo Superior Tri-
bunal de Justiça ou por seu Presidente”. A respeito dessa Resolução, ver os comentários de CARMONA, 
Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
p. 449-462.

866 Lembre-se que o exequatur ocorre apenas uma vez, no momento em que aprovado o reconhecimento da 
sentença estrangeira pela corte superior. Antes da promulgação da Lei n.º 9.307/1996, o direito brasileiro 
assimilava, no que se refere à homologação, à sentença arbitral estrangeira ao julgamento estatal estran-
geiro. Nesse tipo de sistema o reconhecimento e execução do decisum forasteiro passavam pelo processo 
de duplo exequatur, isto é, a sentença estrangeira, antes de ser encaminhada ao processo homologatório, 
era submetida à chancela do Judiciário local, ou seja, de onde fora lavrada a sentença arbitral (ver, nesse 
sentido, estudo realizado por GONÇALVES, Eduardo Damião. A prática do STJ na homologação de 
sentenças arbitrais estrangeiras. Arbitragem doméstica e internacional: estudos em homenagem ao Prof. 
Theóphilo de Azeredo Santos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. especialmente p. 129-130). Com o advento 
da Lei n.º 9.307/1996 e da incorporação da Convenção de NY de 1958 ao ordenamento jurídico brasileiro, 
o procedimento do duplo exequatur restou definitivamente suprimido (cf. interpretação do art. V, § 1.º, 
alínea “e”, da Convenção de NY de 1958).
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com fulcro no art. 475-N, inciso VI, do CPC, com o intuito de obter o cumprimento forçado 

da obrigação.

Trata-se, assim, de dois processos absolutamente autônomos: o primeiro, visan-

do reconhecer eficácia ao julgado estrangeiro; o segundo, pretendendo o cumprimento força-

do da decisão estrangeira cuja eficácia já foi admitida pela instância superior.867 

Os efeitos do decurso do tempo no processo de reconhecimento da sentença 

estrangeira são, como visto, inoperantes. Acontece que, desde o momento em que as partes 

são cientificadas da sentença estrangeira, sendo esta condenatória, algum prazo extintivo 

de prescrição há de correr. Como visto anteriormente, caso a sentença forasteira resolva o 

mérito com base na lei brasileira (o que é raro, mas possível diante da disposição contida no 

art. 34 da Lei n.º 9.307/1996), o pedido de reconhecimento da sentença junto ao STJ já será 

suficiente para interromper a prescrição. Por quê? Seria em razão de o pretendido processo 

de execução se realizar no Brasil? Ou por que a lei aplicável ao mérito da controvérsia ar-

bitral e adotada pela sentença estrangeira era a lei brasileira? Surge novamente a incansável 

problemática da definição da lei aplicável à prescrição extintiva, só que dessa vez na fase 

pós-arbitral. 

Para a realização dessa análise, propõe-se a divisão deste tópico em duas subpar-

tes: na primeira, discutir-se-á a posição do direito comparado em relação à matéria (2.2.1), 

para, em seguida, verificar como a questão se insere no plano do direito brasileiro (2.2.2), 

levando em conta tanto arbitragens internacionais quanto sentenças consideradas estrangei-

ras à luz do art. 34 da Lei n.º 9.307/1996.

867 Como afirma André Abbud, “Esse processo executivo em nada se confunde com o processo que reco-
nheceu a sentença estrangeira no país. Ambos são formalmente autônomos, veiculam demandas distintas 
e se desenvolvem em torno de relações processuais independentes. [...] o tradicional processo executivo 
autônomo foi mantido para determinadas situações, nas quais o título executivo judicial não é produzido 
por órgão da Justiça civil nacional. Esse é o caso da sentença estrangeira homologada, ao lado da sentença 
penal condenatória e da sentença arbitral pátria [...]. A execução da obligatio vertida nesses três títulos se 
realiza em processo novo, formalmente diferenciado daquele onde constituídos [...]” (Homologação de 
sentenças arbitrais estrangeiras. São Paulo: Atlas, 2008. p. 255-256).
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2.2.1. A definição da lei aplicável à prescrição extintiva no contexto da exe-

cução da sentença arbitral estrangeira: visão do direito estrangeiro e 

comparado

Antes de expor a solução que se entende mais adequada no que concerne à lei 

de regência das questões atinentes à prescrição extintiva em fase de execução da sentença 

estrangeira, considerando as arbitragens internacionais (2.2.1.2), será necessário descrever 

o problema gerado pela variedade de leis possíveis que podem se aplicar à prescrição das 

pretensões executórias de sentenças arbitrais (2.2.1.1).

2.2.1.1. O problema: diversidade de leis possíveis para reger a prescrição

Estabelecer a lei que regerá a prescrição extintiva em sede de execução da sen-

tença arbitral constitui uma das questões de maior dificuldade e complexidade no âmbito da 

arbitragem internacional. Dificuldade e complexidade atestadas em recente estudo realizado 

pela Comissão de Arbitragem da CCI sobre as regras nacionais de procedimento visando ao 

reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, conforme a Convenção de 

NY de 1958,868 e também levantada pela doutrina da arbitragem internacional.869

Um dos pontos da referida pesquisa era saber, mediante consulta a sessenta e seis 

países, se haveria um prazo de prescrição para que uma parte intentasse medidas judiciais 

visando o reconhecimento e a execução de sentenças estrangeiras e, em caso afirmativo, qual 

seria o prazo prescricional aplicável, assim como o seu termo inicial. As respostas apresen-

tadas demonstraram haver um extenso leque de variedades em relação à questão discutida. A 

título exemplo, verificou-se que alguns países seguem o prazo de prescrição da lex executio-

nis. Em outros, a prescrição, ainda que em sede de execução de sentença, é vinculada à lex 

868 Guide to National Rules of Procedure for Recognition and Enforcement of New Convention Awards. 
Bulletin de la Cour international d’arbitrage de la CCI, Supplément Spécial. Paris: ICC Publications, 
2008. 

869 Em complemento à pesquisa realizada pela Comissão de Arbitragem da CCI, o jurista austríaco Cristian 
Aschauer também detectou, em recente estudo, os diferentes prazos de prescrição, assim como as diferen-
tes possíveis leis a que a prescrição de pretensões executórias de sentenças arbitrais pudesse ser submeti-
da. Nesse sentido, v. La prescription des sentences arbitrales. Asa Bulletin, The Netherlands: Kluwer Law, 
v. 23, n. 4, p. 601, 2005.



364

causae ou à “lei da sentença”. Em alguns diplomas não há sequer prazo de prescrição para 

execução de julgados arbitrais.870 

Em tese, três leis seriam possíveis para reger a prescrição de pretensões exe-

cutórias de sentenças arbitrais: a primeira seria o direito em vigor no país em que a sentença 

arbitral foi prolatada; a segunda, e um tanto conservadora, seria a lei do país onde o credor 

intenta o processo de execução da sentença arbitral; a terceira, e de acordo com todas as pro-

postas formuladas nesta tese, seria a lei que regeu a obrigação constituinte do crédito posto 

na sentença arbitral, isto é, a lex causae.

No primeiro e no segundo caso (prescrição seguindo a lex executionis de algum 

país), trata-se de solução tipicamente adotada pelos países que enquadram a prescrição ex-

tintiva como matéria de ordem pública processual do foro. É o que ocorre, por exemplo, nos 

Estados Unidos da América, onde a sentença proferida em sede de arbitragem internacio-

870 O relatório final exposto pela Comissão de Arbitragem da CCI, em relação à incidência da prescrição extintinva 
em sede pós-arbitral, detectou o seguinte: “From a pratical perspective, the limitation periods applicable to 
recognition and enforcement are one of the most important issues adressed in the Report [...]. Of the 66 
countries covered by the Report, 53 countries (or aproximately 80%) have some form of limitation period 
applicable to the commencement of legal proceedings for recognition and enforcement, while 13 jurisdictions 
(or approximately 20% do not). The length of applicable limitation period range from 2 years (China) to 30 
years (for example, Algeria, Austria, Cameroon, Luxembourg, and Monaco), although the limitation periods 
run from different dates. Many common law countries (for example, Australia, Hong Kong, Ireland, New 
Zeland and the United Kingdom (England, Wales and Northern Ireland) place an emphasis on whether the 
arbitration agreement was made by deed or under seal; if so, this generally warrants a longer limitation 
period (usually 12 years instead of the normal 6 years). Certain countries provide different limitation periods 
for different types of awards. For example, in Egypt, a 10-year limitation period applies to ‘commercial 
awards’, while all other awards are subject to a 15-years limitation period. A small number of countries do 
not regard the limitation periods applicable to recognition and enforcement as being governed by their own 
domestic laws (for example, Croatia, the Czech Republic, Finland, Switzerland, and Uruguay). Rather, in 
those countries, the limitation periods may be governed by the lex causae, the substantive law applicable 
to the claim or the ‘law of the award’. Of the countries covered by the Report, a minority (21 out of 66, or 
approximately 32%) have laws that expressly provide limitation periods for legal proceedings for recognition 
and enforcement. There do not appear to be any immediately indentifiable trends in this regard, for example, 
by reference to whether a country has a common law or civil law system or by reference to geographical 
location. In 31 countries (or approximately 47%), there is no express legal provision on limitation periods 
for recognition and enforcement proceedings but, for various reasons, a limitation period may nevertheless 
still be applicable. The most common reason is that the limitation period for the enforcement of judgments 
or domestic awards (arguably) applies by analogy (for example, Austria, Cameroon, The Province of Quebec 
in Canada, Colombia, Guatelala, Italy, Jordan, Lebanon, Luxembourg, Mexico, Norway, Romania, Serbia 
and Turkey). In certain other countries, there may be simple a general limitation period that (arguably) 
also applies to the recognition and enforcement of foreign awards (for examples, Algeria, Argentina, the 
Dominican Republic, Pakistan and Senegal). Most of the countries covered (more tha 90%) do not make any 
distinction between the limitation period applicable to proceedings for recognition and the limitation period 
applicable to proceedings for enforcement. Exceptions include Chile, Colombia, Croatia and Poland […]”. 
Guide to National Rules of Procedure for Recognition and Enforcement of New York Convention Awards. 
Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, Supplément Spécial. Paris: ICC Publications, 
2008. p. 9-10.
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nal (ou, como dispõe a Seção 207 do “Federal Arbitration Act”,871 sentenças submetidas à 

Convenção de NY de 1958) deve ser executada no prazo de três anos. Ou seja, segundo o 

direito norte-americano, pouco importa o prazo de prescrição da lex causae, eis que a Lei de 

Arbitragem daquele país já dispõe de um prazo fixo para a execução de sentenças arbitrais 

internas e estrangeiras.872

 A solução acima não seria adequada ao espírito da arbitragem internacional: 

primeiro, porque transformaria de forma direta e automática a prescrição em uma questão 

processual – o que não é –, mantendo-a “amarrada” à lei do país em que se processa a execu-

ção do julgado arbitral. Segundo, porque desvirtuaria o escopo legal da prescrição extintiva, 

transportando-se impropriamente da lex causae, que a regula, à lei de determinado foro. 

Descartadas as possibilidades de regência efetiva da prescrição da pretensão exe-

cutória pela lex fori, tratando-se de âmbito internacional, dever-se-iam investigar as dispo-

sições de convenções internacionais sobre o assunto em foco. Acontece que as Convenções 

internacionais mais importantes sobre o assunto discutido nesta tese, no tocante à arbitragem 

– Convenção de NY de 1958 – e em relação à prescrição – Convenção de NY de 1974 –, tam-

bém se silenciam em relação prescrição de pretensões executórias de sentenças arbitrais.873 

871 Assim dispõe a Seção 207 do Federal Arbitration Act adotado nos Estados Unidos da América: “Within 
three years after an arbitral award falling under the Convention is made, any party to the arbitration may 
apply to any court having jurisdiction under this chapter for an order confirming the award as against 
any other party to the arbitration. The court shall confirm the award unless it finds one of the grounds for 
refusal or deferral of recognition or enforcement of the award specified in the said Convention”.

872 Ver nesse sentido a decisão no caso Bergsen vs. Joseph Miller Corporation, que mereceu os seguintes 
comentários por Laurent Niddam: “Dans cette affaire, et après avoir vainement tenté de faire exécuter la 
sentence en Suisse (sentence rappelons-le à New York) Bergesen saisit les tribunaux américains aux fins 
d’exécution. La question de l’application de la Convention [de NY, 1958] s’est posée parce qu’il existe 
aux Etats-Unis un délai pour demander l’exécution d’une sentence arbitrale. Ce délai est d’un an pour une 
sentence interne [...] et de trois ans pour les sentences relevant de la Convention [...]. Dans l’affaire Bergesen 
le délai d’un an était écoulé, mais pas celui de trois ans; en disant que cette sentence était étrangère au sens 
de la Convention [de NY, 1958], la Cour a permis l’application de celle-ci à la demande en exécution” 
(L’exécution des sentences arbitrales internationales aux États-Unis. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité 
français de l’arbitrage, n. 1, p. 27, 1993). Também no sentido de aplicar a regra da Seção 207 do Federal 
Arbitration Act para regular o prazo de prescrição de pretensões executórias de sentenças arbitrais estrangeiras, 
ver a seguinte decisão: United States District Court for the Northern District of Texas, Dallas Division, Civil 
Action n. 3:03-CV-0406-G, 23.10.2003, Gulf Petro Trading Company Inc. v. Nigerian National Petroleum 
Corporation, Asa Bulletin, The Netherlands: Kluwer Law, v. 22, n. 1, p. 153-168, 2004.

873 Especificamente em relação à prescrição de pretensões sobre sentenças arbitrais estrangeiras, a única 
Convenção internacional que contém disposições sobre o assunto é a Convenção de Moscou, de 26.05.1972 
(“Convention on the Settlement by Arbitration of Civil Law Disputes resulting from Relations of Economic 
and Scientific-Technical Cooperation”). No art. IV (5) dessa Convenção encontra-se disposto o seguinte: 
“The awards of arbitration courts referred to in Article II of the present Convention, which have not been 
voluntarily executed and settlements confirmed by these arbitration courts may be brought to execution 
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Em relação ao diploma de 1958, não consta no seu texto um dispositivo sequer 

acerca da prescrição extintiva nos processos de reconhecimento e de execução da sentença 

estrangeira. Cristian Auschauer chega a ponto de afirmar que a Convenção de NY de 1958 se 

aplica às sentenças arbitrais independentemente do tempo em que elas foram proferidas,874 

posição da qual Sergei Lebedev compartilha.875 

A ausência de prazo nesse sentido se dá justamente em razão das diversas leis 

que poderiam eventualmente se aplicar ao prazo extintivo da prescrição no contexto do 

próprio processo executivo a desenvolver-se em determinado país signatário da Convenção 

de NY de 1958. A primeira parte da disposição do art. III desse diploma parece deixar clara 

essa premissa: 

Cada Estado signatário reconhecerá as sentenças como obrigatórias e as 
executará em conformidade com as regras de procedimento do território 
no qual a sentença é invocada, de acordo com as condições estabelecidas 
nos artigos que se seguem.876 

Conquanto não se deva confundir prescrição extintiva com “regras de procedi-

mento”, fica subentendido que, a partir da referida disposição, as questões concernentes à 

prescrição extintiva da pretensão executória da sentença estrangeira ficarão a cargo do Poder 

Judiciário em que se tramita a demanda executiva. Mas, ainda assim, persistiria a dúvida 

se, a pretensão de execução da sentença arbitral estrangeira estaria sujeita a algum prazo de 

prescrição, e, caso positivo, qual lei o regeria.

by enforcement within two years. This limitation period shall be reckoned from the date of serving an 
award to the party applying for enforcement and in the case when an award had been sent by post, from 
the date of the postmark indicating acceptance of a registered letter for delivery. In relation to settlements 
the said limitation period is reckoned from the date of agreement on such settlement”. Para comentários 
acerca dessa convenção v. LEBEDEV, Sergei. How long does a foreign award saty enforceable?. The Art 
of Arbitration. Essays on International Arbitration. Liber Amicorum Pieter Sanders. The Netherlands: 
Kluwer law and Taxation Publishers, 1982. p. 218-221.

874 ASCHAUER, Cristian. La prescription des sentences arbitrales. Asa Bulletin, The Netherlands: Kluwer 
Law, v. 23, n. 4, p. 605, 2005.

875 Segundo esse autor, “Theoretically it is not inconceivable to argue that the arbitral award, like court 
judgement, has the force of law for the parties and as such operates indefinitely so that it would be not 
merely recognizable but also enforceable at any moment”. LEBEDEV, Sergei. How long does a foreign 
award saty enforceable?. The Art of Arbitration. Essays on International Arbitration. Liber Amicorum 
Pieter Sanders. The Netherlands: Kluwer law and Taxation Publishers, 1982. p. 215.

876 Nesse sentido v. LEBEDEV, Sergei. How long does a foreign award saty enforceable?. The Art of 
Arbitration. Essays on International Arbitration. Liber Amicorum Pieter Sanders. The Netherlands: 
Kluwer law and Taxation Publishers, 1982. p. 214.
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Da mesma forma, em relação ao diploma de NY de 1974, não há qualquer pre-

visão acerca dos efeitos da prescrição na fase pós-arbitral. Alguns pensam que, em virtude 

da regra do art. 14 (1), combinada com a do art. 17 (1) dessa Convenção, em que há a ex-

pressa previsão de que o prazo da prescrição “cessa o seu curso” quando da instauração do 

procedimento arbitral, simplesmente não haveria mais prazo para que as partes interessadas 

intentassem suas pretensões de execução do julgado. É o que pensa, por exemplo, Cristian 

Aschauer, que, em virtude de a disposição do art. 17 (1) afirmar que o prazo de prescrição 

só volta a correr se não houver uma decisão proferida sobre o mérito do litígio.877 Ou seja, 

sucedendo o contrário, a pretensão de se executar uma sentença arbitral lavrada sob a égide 

da referida Convenção seria imprescritível.

De fato, realmente não há a expressa fixação de prazo de prescrição nos diplo-

mas de 1958 e 1974, no que concerne à fase pós-arbitral. Mas afirmar que o prazo prescri-

cional para executar o julgado arbitral é inexistente soa exagerado, uma vez que a suposta 

imprescritibilidade pode não estar em sintonia com a eventual lei que for aplicável à subs-

tância do litígio (ou com a lei aplicável ao contrato de venda internacional), e até mesmo 

com a lei do lugar em que se intenta a execução do julgado. Tais leis, como se verificará 

mais adiante, precisam estar em plena sintonia com a prescrição da pretensão executória do 

julgado arbitral.

A mencionada variedade de leis teoricamente possíveis para reger a prescrição 

em fase executória, somando-se ao silêncio da matéria nas Convenções de NY de 1958 e 

1974, constitui um problema para a efetividade da arbitragem.878 A falta de consenso gera 

incerteza e preocupa os operadores da arbitragem internacional. Sem prejuízo de uma possí-

vel harmonização e uniformização da questão em foco, é preciso colocar um ponto comum 

877 Nesse sentido afirma o referido autor: “La Convention du 14 juin sur la prescription, modifiée par un 
protocole en date du 11 avril 1980, est en rapport étroit avec la Convention des Nations unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises. Selon l’art 14 al. 1 de la Convention sur la prescription, 
le délai de prescription cesse de courir à partir du moment ou l’une des parties engage une procédure 
d’arbitrage. Si la procédure s’est terminée sans qu’aucune décision ait été rendue sur le fond de l’affaire, 
le délai de prescription continue de courir (art. 17 al. 1 de la Convention de prescription) . Si, par contre, la 
procédure d’arbitrage est terminée par une décision sur le fond de l’affaire, le délai prévu à l’art. 17 al. 1 de 
la Convention sur la prescription cesse définitivent de courir dès que la procédure d’arbitrage est initiée. 
Il résulte que les créances déterminées par la Convention sur la prescription ne se prescrivent pas si elles 
ont été constatées par sentence arbitrale”. ASCHAUER, Cristian. La prescription des sentences arbitrales. 
Asa Bulletin, The Netherlands: Kluwer Law, v. 23, n. 4, p. 604, 2005.

878 Nesse sentido, v. ASCHAUER, Cristian. La prescription des sentences arbitrales. Asa Bulletin, The 
Netherlands: Kluwer Law, v. 23, n. 4, p. 604, 2005.
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e certeiro para a incidência da prescrição na fase de execução da sentença arbitral. A análise 

que se realizou, na primeira parte desta tese, a respeito da definição da lei aplicável à pres-

crição extintiva nas arbitragens internacionais pode fornecer bons subsídios para se ter uma 

resposta concreta para o assunto ora discutido.

2.2.1.2. A solução: a vinculação efetiva da prescrição à lex causae

Imagine-se a seguinte situação: uma arbitragem internacional, em que a parte 

requerente é uma parte suíça e a requerida, inglesa. O direito aplicável ao fundo da contro-

vérsia é o direito suíço com a sede da arbitragem fixada em Londres. A sentença proferida 

pelo tribunal arbitral condena a parte inglesa a pagar um determinado montante à parte suíça. 

Como a requerida possui bens passíveis de execução na Inglaterra, a requerente promove 

todos os meios para que proceda, na Inglaterra, ao reconhecimento e à execução do julgado 

estrangeiro. A pretensão executória desse julgado, pelas leis da Suíça, formadora do crédito, 

prescrever-se-ia em dez anos, enquanto pelas leis da Inglaterra, lei do lugar em que a execu-

ção é intentada, em seis anos. Qual prazo seria aplicável à prescrição? 

Como analisado extensamente nesta tese, em sede de arbitragem internacional, 

as questões atinentes à prescrição extintiva devem ser qualificadas e regidas pela lex causae. 

A ausência de lex fori na arbitragem ganha uma espécie de “sobrevida”, mesmo em fase de 

execução da sentença arbitral estrangeira. O que se quer dizer com isso é que, ainda que em 

fase executória, e já sob a égide procedimental da lex executionis (que não deixa de ser lex 

fori), determinadas questões relativas ao mérito da controvérsia ainda influenciam no julga-

mento da lide executiva. Uma delas é a prescrição extintiva. 

Desde a fase pré-arbitral à fase pós-arbitral, a prescrição extintiva é uma só, e é 

vinculada ao estatuto da obrigação. Nos países que adotam o sistema da civil law, assevera 

o jurista austríaco Cristian Aschauer, a prescrição extintiva é considerada como efeito co-

rolário de um crédito constatado em um determinado julgamento. Portanto, torna-se lógico 

afirmar que, se a sentença julga certa lide arbitral conforme uma determinada lei, aplicável 

ao mérito, e sendo condenatória, o crédito resultante do julgado é necessariamente vinculado 
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àquela lei.879 Quando se instaura eventual pretensão executória desse julgado, o prazo pres-

cricional, iniciado a partir do momento em que as partes tomaram conhecimento da senten-

ça, segue as disposições da lei que determinou a existência do crédito.

Mais uma vez, é preciso deixar claro que não importa a qualificação (processual 

vs. material) da prescrição extintiva para que se proceda à definição do regime jurídico a ela 

aplicável em arbitragens internacionais: a prescrição é desde o início da controvérsia sub-

metida à lei que regula a substância do litígio. É a lei que rege o crédito, é a lei que perfaz o 

estatuto da obrigação. Normalmente é a lei que rege o contrato litigioso ou, na ausência de 

uma escolha expressa da lei, são os árbitros que determinam o regime jurídico aplicável ao 

fundo da controvérsia, que também se aplicará à prescrição. 

A ideia aqui defendida é corroborada por meio de uma investigação realizada 

no campo do direito comparado. Alguns países que adotam a civil law constituem grandes 

exemplos em relação ao tratamento da lei aplicável à prescrição extintiva na fase pós-arbitral 

e corroboram o entendimento aqui proposto. Destacam-se, especialmente, nesse sentido, o 

direito francês880 e o suíço.881 Ambos submetem expressamente a prescrição extintiva (não 

importando a fase do processo a que ela se aplica) à lei que rege a obrigação, que rege o 

crédito. 

Em relação aos países que adotam a common law, há destaque para a legislação 

inglesa. Na Inglaterra, a prescrição é tratada como matéria processual, o que levaria pensar 

879 Assim sustenta o referido autor: “Dans les pays de Civil Law, la prescription est principalement considerée 
comme effet corollaire de la créance constatée dans le cadre d’un jugement ou d’une sentence. Par 
conséquent, la prescription de la créance résultant du jugement ou de la sentence arbitrale est soumise 
à la lex causae, c’est-à-dire au droit qui détermine la créance. La lex causae comprend également les 
dispositions concernant la prescription des sentences arbitrales, telles que le § 220 du Code civil allemands 
ou l’art. 2945 al. 4 du Code civil italien”. ASCHAUER, Cristian. La prescription des sentences arbitrales. 
Asa Bulletin, The Netherlands: Kluwer Law, v. 23, n. 4, p. 601, 2005.

880 O CC francês por meio da recente reforma realizada pela Lei n.º 2008-561, de 17.06.2008, implementou a 
disposição do art. 2.221, segundo a qual: “La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit 
qu’elle affecte”.

881 Quanto ao direito suíço, este dispõe no art. 148 (1) da LDIP o seguinte: “Le droit applicable à la créance 
en régit la prescription et l’extinction”. Especificamente em relação ao direito suíço, as considerações 
acerca da pesquisa realizada pela Comissão de Arbitragem da CCI são conclusivas no sentido da vincula-
ção da prescrição à lex causae: “There is no specific limitation period applicable to legal proceedings for 
recognition and enforcement of foreign awards. Under Swiss Law, limitation periods are considered to be 
a matter of substance rather than procedure”. Guide to National Rules of Procedure for Recognition and 
Enforcement of New York Convention Awards. Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, 
Supplément Spécial. Paris: ICC Publications, 2008. p. 307.
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que os prazos extintivos de pretensões executórias de sentenças arbitrais adotariam as regras 

da lex fori. Talvez isso aconteça com as sentenças arbitrais proferidas em arbitragens inter-

nas, regidas pela lei inglesa, eis que, em matéria internacional, outro é o entendimento. O art. 

1.º do Foreign Limitation Act de 1984 prevê que as regras inglesas sobre prescrição somente 

se aplicam se for o direito inglês que rege o contrato litigioso. Como tal questão também se 

refere aos procedimentos arbitrais (art. 5.º do citado diploma legal), fica claro que a prescri-

ção extintiva, mesmo em sede de execução do julgado arbitral estrangeiro, ficará vinculada 

não à lex fori, e sim à lei que reger o contrato e à provável lei que será adotada pela sentença 

arbitral.882 

Somam-se aos exemplos postos acima a ampla posição da doutrina estrangeira 

(até a mais conservadora sobre o assunto da prescrição, como a inglesa),883 assim como os 

diversos julgados CCI expostos na primeira parte desta tese,884 confirmando a premissa se-

882 Nesse sentido, as conclusões adotadas pela doutrina inglesa no relatório elaborado pela Comissão de 
Arbitragem da CCI: “By application of the Limitation Act 1980, the limitation period for recognition and 
enforcement of foreign awards is 6 years, unless the arbitral agreement is made under seal, in which case 
the limitation period is 12 years. The 6 (or 12) year period runs from the date on which the party against 
whom the award has been made fails to honour the award. However, if on enforcement of the award the 
law of another country falls to be taken into account, the Foreign Limitation Periods Act 1984 provides 
that the law of that other country relating to limitation shall apply”. Guide to National Rules of Procedure 
for Recognition and Enforcement of New York Convention Awards. Bulletin de la Cour internationale 
d’arbitrage de la CCI, Supplément Spécial. Paris: ICC Publications, 2008. p. 276.

883 Esta, muito amparada pelo Foreign Limitation Period Act de 1984, que vincula a prescrição extintiva 
(fenômeno tipicamente processual no direito inglês) à lei aplicável ao mérito da controvérsia, judicial 
ou arbitral. O mesmo ocorre nos Estados Unidos. Cf. lição de Gary Born (International Commercial 
Arbitration in the United States. Comentary and Materials. The Netherlands: Kluwer, 1994. p. 181).

884 Ver, nesse sentido, os seguintes julgados: Sentença proferida no Caso CCI n.º 6.573 de 1991. In: JARVIN, 
Sigvard; DERAINS, Yves; HASCHER, Dominique. Collection of ICC Arbitral Awards (1991-1995). The 
Netherlands: Kluwer Law, 1997. p. 382-388; Sentença final proferida no caso CCI n.º 7.263 de 1996. 
ICC International Court of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publication, v. 15, n. 1, p. 72, 2004; Sentença 
preliminar proferida no caso CCI n.º 6.371 de 1989. Bulletin de la cour internationale d’arbitrage de la 
CCI, Paris: ICC Publication, v. 13, n. 2, p. 64-67, 2002; Sentença final CCI proferida no caso n.º 9.154 
de 1998. Bulletin de la cour internationale d’arbitrage de la CCI, Paris: ICC Publication, v. 11, n. 1, p. 
100-105, 2000; Sentença proferida no Caso CCI n.º 4.862 de 1986. In: JARVIN, Sigvard; DERAINS, 
Yves; ARNALDEZ, J.J. Collection of ICC Arbitral Awards (1986-1990). The Netherlands: Kluwer Law, 
1994. p. 310-311; Sentença proferida no caso CCI n.º 2.074 de 1973 In: JARVIN, Sigvard; DERAINS, 
Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (1974-1985). The Netherlands: Kluwer Law, p. 232; Sentença 
final proferida no caso CCI n.º 7.144 de 1992. Bulletin de la cour internationale d’arbitrage de la CCI, 
Paris: ICC Publication, v. 13, n. 2, p. 72-73; Sentença proferida no caso CCI n.º 9.102 de 1998. ICC 
International Court of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publication, v. 16, n. 1, p. 98, 2005; Sentença final 
proferida no caso CCI n.º 11.277 de 2003. In: ARNALDEZ, J.J.; HASCHER, Dominique; DERAINS, 
Yves. Collection of ICC Arbitral Awards (2001-2007). The Netherlands: Kluwer Law International, p. 
739, nota de Sigvard Jarvin; Sentença proferida no caso CCI n.º 10.452 de 2001. ICC International Court 
of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publication, v. 16, n. 1, p. 107, 2005; e Sentença Parcial proferida no 
caso CCI n.º 7.375 de 1996. ICC International Court of Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publications, v. 
11, p. 37, 2001. 
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gundo a qual a prescrição estará, em todas as fases da arbitragem internacional, vinculada à 

lex causae.

Após essa explanação, volta-se à situação hipotética colocada no início deste 

tópico (direito suíço vs. direito inglês). Ora, não seria nada razoável que a pretensão execu-

tória prescrevesse em seis anos (prazo do direito inglês), em detrimento do direito escolhido 

pela partes para reger a controvérsia e adotado pela sentença exequenda. Não é pelo fato de 

a sentença arbitral ser executada na Inglaterra que ela se torna um título do direito inglês. 

Ela continua sendo estrangeira, mas com a diferença de que sua eficácia restou admitida em 

outro ordenamento para fins de execução. Se ao prazo de prescrição fosse aplicada lei da 

lex fori, tal situação poderia importar, até mesmo, uma afronta à liberdade contratual das 

partes, além de uma manifesta contrariedade com o princípio da proximidade, presente na 

Convenção de Roma de 1980 e largamente admitido no direito internacional privado, pois 

não haveria qualquer correlação entre o direito determinador do crédito e o direito interno do 

país que processa a execução.885

Ademais, seria pouco prático aplicar à prescrição de uma pretensão executória 

de sentença arbitral normas extremamente diversas, caso tal sentença pudesse ser executada 

em diversos países.886 Teria muito mais utilidade à fase pós-arbitral que a parte interessada 

em executar a sentença dispusesse de um único prazo prescricional para tanto, e que, por 

todas as razões aqui discutidas, seria, logicamente, o prazo previsto na lei determinador do 

crédito da sentença exequenda. 

A base teórica para vincular a prescrição de pretensões executórias à lex causae 

está intrinsecamente ligada ao que se traçou nesta tese em relação à determinação do regime 

jurídico aplicável à prescrição extintiva em sede de arbitragens internacionais, com a única 

diferença de que caberá, agora, ao juiz estatal aplicar a regra. Não há mais, nessa sede, as 

885 É o que entende, por exemplo, Cristian Aschauer: “Il n’y a aucun rapport entre le droit en vigueur dans 
le pays ou on procède à l’exécution et le droit qui détermine la créance. L’application du droit du pays où 
a lieu l’exécution serait contraire au principe directeur de l’application du droit des liens les plus étroits” 
(La prescription des sentences arbitrales. Asa Bulletin, The Netherlands: Kluwer Law, v. 23, n. 4, p. 602, 
2005).

886 Nesse sentido afirma Cristian Aschauer: “De plus, il serait peu pratique de devoir appliquer les normes 
extrêmement diverses en matiére de prescription pour une sentence arbitrale si elle devrait être exécutée 
simultanément dans plusieurs pays” (La prescription des sentences arbitrales. Asa Bulletin, The 
Netherlands: Kluwer Law, v. 23, n. 4, p. 602-603, 2005).
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regras utilizadas em arbitragem internacional, como a voie directe para determinação do re-

gime jurídico aplicável à prescrição. Isso significa que, já estando no âmbito judicial interno, 

a aplicação pelo juiz estatal da prescrição disposta da lei estrangeira, adotada pela sentença, 

terá de ser precedida de um cuidadoso exame conflitual com a regra do foro.

Por conseguinte, depois de efetivado o reconhecimento da sentença em deter-

minada jurisdição estatal, a execução do julgado seguirá os ditames processuais da lei do 

lugar em que o processo é intentado (Convenção de NY de 1958, art. III), mas a regência 

das questões meritórias ainda ficarão sob a competência da lei criadora crédito, adotada pela 

sentença arbitral, sob a supervisão e aplicabilidade subsidiária da lex fori.

Com o intuito de ilustrar melhor a questão relativa à subsidiariedade das dispo-

sições da lex fori em relação à matéria ora discutida, propõe-se analisar como a questão da 

definição da lei aplicável à prescrição extintiva no contexto da execução da sentença arbitral 

estrangeira se enquadra nos termos do direito brasileiro.

2.2.2. A definição da lei aplicável à prescrição extintiva no contexto da exe-

cução da sentença arbitral estrangeira: visão a partir do direito bra-

sileiro

O exame realizado com base no direito estrangeiro e comparado acima descrito 

restou propositalmente analisado antes de achar uma solução para o direito brasileiro em 

virtude da própria essência da disciplina do direito comparado: comparar soluções diversas 

até que se encontre uma que aperfeiçoe o direito nacional. 

O Brasil pode, certamente, se socorrer do direito comparado de modo a encon-

trar a melhor solução para a definição de um regime jurídico fixo aplicável à prescrição 

extintiva em fase de execução de sentenças arbitrais estrangeiras.

Com efeito, a posição acerca da regência da prescrição de pretensões executórias 

de sentenças arbitrais pela lex causae é válida e coerente com os princípios que norteiam o 

instituto da prescrição extintiva no Brasil. No entanto, é preciso deixar claro que, no mo-
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mento da execução da sentença, há que seguir um determinado procedimento, em certo país. 

A lex fori do lugar em que se processa a execução da sentença exerceria alguma influência 

sobre a prescrição? 

Neste tópico, pretende-se adotar as conclusões do item anterior para os casos em 

que se almeja reconhecer e executar uma sentença no Brasil. Logo, conquanto se defenda a 

aplicabilidade da lex causae para as questões sobre prescrição mesmo em fase de execução 

(2.2.2.1), a lex fori também exerce alguma influência sobre a matéria, mas em caráter subsi-

diário (2.2.2.2).

2.2.2.1. A prevalência da lex causae

Humberto Theodoro Júnior, ao falar sobre o regime da execução da sentença 

arbitral estrangeira no Brasil, aduz que esta última, “após a sua homologação, equipara-se 

a decisão alienígena, em toda extensão, aos julgados de nossos juízes. Dá-se na linguagem 

figurada a nacionalização da sentença”.887

Entretanto, a dita “nacionalização” da sentença estrangeira precisa ser bem es-

clarecida. Trata-se de uma “nacionalização” decorrente do princípio da territorialidade do 

direito processual, segundo a qual a disciplina dos processos é sempre a determinada pela 

lei do local onde a ação possui o seu trâmite.888 No caso da ação de execução da sentença 

arbitral estrangeira, esta deverá obedecer todos os ditames processuais da legislação do local 

em que distribuída e processada a actio.889

887 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença. São Paulo: Leud, 
2009. p. 609. O termo relativo à “nacionalização” da sentença também fora preconizado por Chiovenda, 
afirmando este que a única sentença com valor no país de destino seria a sentença homologatória, que 
“transfigura o ato do poder estrangeiro em ato do poder interno, o nacionaliza”. CHIOVENDA, Giuseppe. 
Instituições de direito processual civil. Tradução da 2.ª edição italiana por J. Guimarães Menegale. São 
Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva, 1942. p. 49-50.

888 Nesse sentido. V. ARAGÃO, Paulo Cezar; ROSAS, Roberto. Comentários ao Código de Processo Civil. 
São Paulo: RT, 1975. v. 5, p. 169.

889 Dessa forma, entende André Abbud que “toda a disciplina do procedimento da relação jurídica processual, 
dos pressupostos de admissibilidade do exame do mérito da delibação, do elenco das condições ao reco-
nhecimento, assim como da recorribilidade, exequibilidade, rescindibilidade e imunização do provimento 
homologatório, é ditada pelas leis processuais válidas no direito pátrio, sejam as elaboradas pelo legisla-
dor nacional, sejam as contidas nos tratados internacionais em vigor no país” (Homologação de sentenças 
arbitrais estrangeiras. São Paulo: Atlas, 2008. p. 93).
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Assim, não há dúvidas de que a sentença estrangeira homologada pelo STJ se 

torna uma sentença com a mesma eficácia dos julgados nacionais, devendo seguir, obrigato-

riamente, as regras do direito processual brasileiro no que tange ao processo executório (art. 

484 do CPC e art. III da Convenção de NY de 1958). Impera assim o regime da lex fori ou 

da lex executionis.890

Partindo então do pressuposto de que a execução da sentença estrangeira já “na-

cionalizada” pelo STJ deverá seguir os trâmites da lex fori, indaga-se como se enquadrariam 

as questões atinentes à prescrição extintiva. Isto é, em sede de impugnação pelo devedor, 

se suscitada eventual ocorrência de prescrição extintiva da pretensão executória do julgado 

estrangeiro, esta deveria obedecer aos ditames da lex fori brasileira?

A resposta imediata para o questionamento acima seria negativa: a prescrição 

não deve seguir a lex fori, e sim a lex causae, ou a lei adotada pelo julgado estrangeiro para 

julgar o mérito da controvérsia submetida à arbitragem. Todo o exame realizado no item 

anterior, com base no direito comparado, demonstra que a lei competente para reger a pres-

crição mesmo em fase de execução seria a lei de fundo.891 

E não é só. No Brasil, como analisado na primeira parte da tese, a prescrição 

extintiva é questão de direito material.892 Sem prejuízo do entendimento exposto com base 

no direito comparado, bastaria ao juiz nacional realizar um exame conflitual qualificando a 

prescrição a partir da lex fori brasileira e verificar que à prescrição somente se aplicaria a lex 

causae, dado o caráter material do qual é revestido o instituto prescricional. Sendo a lex cau-

sae normalmente a lei aplicada pelo julgado, o correto seria que o juiz nacional rejeitasse as 

alegações de prescrição formuladas com base na lex fori e aplicasse a lei estrangeira. Trata-

-se de uma simples aplicação do art. 9.º da LICC, notadamente o seu § 1.º: “Destinando-se 

890 Nesse sentido, afirma André Abbud: “Todos os atos do processo executivo devem ser realizados conforme 
a disciplina prevista na lei pátria para a execução das sentenças nacionais. É o que determina o art. 484 do 
Código de Processo Civil e antiga regra de conflito de leis em matéria processual, que faz prevalecer a lex 
fori, isto é, a lei do lugar ubi fit exsecutio” (Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. São Paulo: 
Atlas, 2008. p. 265).

891 Como assevera André Abbud, “a eficácia substancial produzida pela sentença estrangeira será sempre 
interpretada e regida, aqui, com base nas normas aplicadas ao mérito do processo concluído no Estado a 
quo” (Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. São Paulo: Atlas, 2008. p. 93).

892 Ver nesse sentido, em detalhes, THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e decadência no novo Có-
digo Civil: alguns aspectos relevantes. Disponível em: <http://www.iobonlinejuridico.com.br>. Acesso 
em: 5 dez. 2010. 
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a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, 

admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato”.893

A jurisprudência dos tribunais brasileiros já se manifestou nesse sentido, confor-

me julgados já expostos nesta tese, especificamente no capítulo destinado à determinação do 

regime jurídico aplicável à prescrição extintiva, um de lavra do Supremo Tribunal Federal894 

e do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região.895

Interessante ressaltar que, em ambos os mencionados casos, a questão litigiosa 

já se encontrava em fase de execução do julgado estrangeiro e, conquanto a égide da lex fori 

imperasse sobre as questões procedimentais da demanda executória, os dois os decisums 

remeteram expressamente a questão acerca da prescrição extintiva à lei estrangeira utilizada 

para julgar o mérito da sentença exequenda. 

Apesar de não se reportarem a casos de arbitragem, os julgados mencionados 

constituem boa referência no que tange ao tratamento da prescrição e seu regime jurídico 

aplicável na fase de execução da sentença estrangeira, e podem contribuir para os casos de 

eventual execução de sentença arbitral estrangeira que porventura discutam a incidência da 

prescrição.

Na certeza de que a lei estrangeira – lex causae – se aplicará à prescrição extin-

tiva mesmo em fase de execução da sentença arbitral estrangeira, e sabendo-se que o juiz 

nacional deverá realizar um exame conflitual das normas possivelmente aplicáveis à prescri-

ção, indaga-se se a lex fori exerceria alguma influência na determinação do regime jurídico 

aplicável à prescrição. A resposta, a priori, é positiva, mas com nuances, e será desenvolvida 

no ponto seguinte.

893 Ainda mais direta é a disposição ao art. 14 do Projeto de Lei n.º 4.905 de 1995, que até os dias atuais não 
vingou: “A lei estrangeira indicada pelo Direito Internacional Privado Brasileiro será aplicada ex officio; 
essa aplicação, a prova e a interpretação far-se-ão em conformidade com o direito estrangeiro”. A íntegra 
deste Projeto de Lei pode ser consulta em DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 
9. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 552-554.

894 STF, Tribunal Pleno, CR 5885 AgR/DF, Ag.reg. na Carta Rogatória, rel. Min. Sydney Sanches, j. 
04.11.1992, DJ 11.12.1992, p. 23662.

895 TRF 2.ª Região, 6.ª Turma Especializada, rel. Des. Guilherme Couto, Agravo de Instrumento: AG 170344/
RJ, 2008.02.01.016468-1, j. 23.03.2009, DJU 02.04.2009, p. 113.
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2.2.2.2. A atuação em caráter subsidiário da lex fori: necessidade de 

preservação da ordem pública interna

Uma das conclusões que este estudo adota é a de que a prescrição extintiva, em 

sede interna, possui natureza jurídica de direito material, elevando-se à questão de ordem 

pública material. Trata-se, como visto, de matéria que interessa à paz social, à estabilidade 

das relações jurídicas, irrenunciável até que se consuma, e inalterável por vontade das partes. 

A lei que a cria e, portanto, é rigorosamente obrigatória deve ser cumprida.896

Se na esfera arbitral o uso da regra conflitual é questão que vem sendo cada vez 

menos colocada em prática, seja pela ausência de foro na arbitragem, seja pelo seu arcaísmo, 

na fase pós-arbitral, a questão litigiosa se desenrola não mais perante árbitros, e sim diante 

do juiz estatal. Este, agindo em nome da lex fori, deverá exercer o necessário controle para 

que as questões que interessam à ordem pública do foro sejam plenamente preservadas. En-

tre as questões de ordem pública se enquadra a prescrição.

Isto não significa que a prescrição imposta pelo direito interno causa uma bar-

reira ao cumprimento forçado do julgado estrangeiro. Este atua e produz os seus efeitos 

normalmente no Brasil, pois teve sua eficácia reconhecida pelas instâncias superiores, e, não 

configurando infração “gravíssima” ou “chocante”897 à ordem pública local, será plenamente 

reconhecido e executado. Acontece que o juiz estatal deverá, no mínimo, verificar se algum 

tópico do direito estrangeiro estabelecido na sentença exequenda possui algum resquício de 

incompatibilidade com a ordem pública interna brasileira. 

Foi exatamente o que ocorreu no julgamento do Agravo de Instrumento (AG 

170344 RJ. 2008.02.01.016468-1), julgado pela 6.ª Turma Especializada do Tribunal Regio-

nal Federal da 2.ª Região. Nesse caso, o magistrado, instado a aplicar à prescrição extintiva 

896 Nesse sentido, v. CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 46.
897 Termos preconizados por Jacob Dolinger para caracterizar o que seria o chamado terceiro nível de atuação 

da ordem pública, isto é, aquele que se trata de reconhecer direitos adquiridos no exterior. A respeito des-
sa questão, o célebre professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro afirma: “Da mesma forma, 
podem-se rconhecer e executar sentenças estrangeiras, que nossos tribunais não prolatariam, por ferirem 
nossa ordem pública, mas que, uma vez proferidas e passadas em julgado no exterior, admitem-se seus 
efeitos entre nós. Neste patamar só deixaremos de respeitar direitos adquiridos no exterior quando a sua 
execução em nossa jurisdição for chocante e forma gravíssima” (A ordem pública internacional em seus 
diversos patamares. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 828, p. 36, out. 2004).
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a lei italiana ou a lei brasileira, realizou verdadeiro exame conflitual da matéria, fulcrando 

a análise à luz das disposições dos arts. 9.º e 17 da LICC. Explica-se: nos termos do art. 

9.º da LICC, para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei vigente no país em que se 

constituíram, não restando dúvida, portanto, de que a lei aplicável à prescrição extintiva, 

independentemente do caso, é a lei estrangeira. Por outro lado, o art. 17 do mesmo diploma 

dispõe que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de von-

tade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública 

e os bons costumes.

Analisando a incidência da prescrição extintiva da lei estrangeira adotada pela 

sentença exequenda, o magistrado percebeu que o fato de submeter a prescrição à lei es-

trangeira, que dispunha de prazo diverso do direito brasileiro, em nada ofendia o art. 17 da 

LICC, aduzindo coerentemente o seguinte: 

[...] o art. 17 da Lei de Introdução apenas afasta a possibilidade de serem 
aplicadas as normas estrangeiras que “ofenderem a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes”; isso não significa que o simples fato de 
a norma jurídica estrangeira prever prazo prescricional diferente daquele 
fixado no Codex nacional não possa ter eficácia no Brasil.898

Pouco importa se a lei italiana ou outra lei estrangeira disponha de prazo pres-

cricional diverso do da lei brasileira. O que interessa é que ambas as leis dispõem sobre 

prescrição, adotam sistema jurídico semelhante, atribuindo ao instituto da prescrição as mes-

mas finalidades. A diferença de alguns anos, a mais ou a menos, do prazo de prescrição é 

questão absolutamente irrelevante para configurar eventual derrogação da lei estrangeira 

normalmente aplicável. Basta que a lei estrangeira a ser aplicada satisfaça o senso de justiça 

imposto pela lex fori para que seja aplicada em sua plenitude.899

898 Conclusões das quais compartilha Jacob Dolinger: “Já o artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil 
brasileiro só se aplica a matéria internacional e neste contexto estabelece claramente a inaplicabilidade do 
direito estrangeiro quando o mesmo for incompatível com a ordem pública brasileira. Isto, em verdade, 
tem relação com a essência do direito internacional privado, pois, se a ordem pública funcionasse com o 
mesmo rigor no campo internacional do que no campo interno, teríamos que todas as regras que fossem 
diversas na lei estrangeira em matéria indisponível não poderiam ser aplicadas no Brasil, porque estariam 
contra nossa ordem pública” (Ordem pública – Prescrição – Direito comparado. Revista de Direito Admi-
nistrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 362, out.-dez. 2001).

899 Nesse sentido, já dizia o Professor Gregory Alexander: “The function of foreign law is usually considered 
to be supplying the rule of decision if it is held applicable. In practice, however, it is not applied in this 
manner. It does not operate like the law of the forum, and it is not applied in the same sense. Rather, 
foreign law is used in various ways with the common purpose of satisfying the forum’s sense of justice” 
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Muito diferente seria se a lei estrangeira nada dispusesse acerca da prescrição e, 

como ocorre em alguns países, determinasse que eventual pretensão fosse imprescritível, e 

no Brasil a mesma pretensão estaria sujeita à prescrição. Nesse caso, a imprescritibilidade 

entraria em conflito com a lex fori brasileira e esta, tratando a prescrição como matéria de 

ordem pública,900 deveria ser aplicada, subsidiariamente, no prazo normalmente cabível.

Especificamente em relação è execução de sentenças arbitrais estrangeiras, um 

singelo exemplo mostraria que a lex fori brasileira se aplicaria subsidiariamente para reger o 

prazo prescricional da pretensão executória do julgado alienígena. Imagine-se uma sentença 

arbitral proferida conforme as leis do Estado Federal de Ontário, Canadá, cujos reconheci-

mento e execução pretende-se realizar no Brasil. Segundo o art. 16, al. 1, da Lei de sobre 

Prescrição das Ações, editada em 2002, inexiste prazo de prescrição para a execução de sen-

tenças judiciais ou arbitrais.901 A parte credora, querendo reconhecer e executar a sentença 

arbitral no Brasil, não disporá de prazo ad eternum para tal procedimento só porque a lex 

causae diz que a execução do julgado não sofre os efeitos da prescrição. Deverá a parte dili-

gente se atentar para eventual prazo de prescrição da lei brasileira pelo simples fato de que a 

prescrição, no Brasil, é matéria que interessa à ordem pública interna. E deverá agir de forma 

rápida a fim de que o prazo de prescrição se interrompa mediante o pedido de homologação 

da sentença estrangeira perante o STJ.902

(The application and Avoidance of Foreign Law in the Law of Conflicts. Northwestern. U.L. Rev., v. 70, 
p. 619, 1976). 

900 O caso da eventual imprescritibilidade foi lembrado no bojo da decisão proferida pela 6.ª Turma Especia-
lizada do TRF da 2.ª Região: “O prazo prescricional, no Brasil, é de ordem pública, mas isso não significa 
que ofenda a nossa ordem pública a aplicação de outra norma sobre prescrição, quando nossa lei remeter 
à aplicação da norma estrangeira, como é o caso. Seria diferente a hipótese, por exemplo, em que a nor-
ma alienígena reputasse imprescritível determinada obrigação singela, para a qual a lei brasileira fixasse 
prazo exíguo de prescrição. Poder-se-ia, neste caso, discutir a ofensa à ordem pública. Mas não no caso 
presente. Outro exemplo: a lei do inquilinato é de ordem pública, mas isso não significa que uma obriga-
ção contraída no exterior, por força da legislação do inquilinato local, não possa ser aplicada no Brasil. 
Uma coisa é afirmar que tal ou qual lei é de ordem pública, isto é, cogente, não passível de disposição pela 
mera vontade dos interessados. Outra é afirmar que a aplicação de tais e quais leis ofende a nossa ordem 
pública” (TRF 2.ª Região, 6.ª Turma Especializada, rel. Des. Guilherme Couto, Agravo de Instrumento: 
AG 170344/RJ 2008.02.01.016468-1, j. 23.03.2009, DJU 02.04.2009, p. 113).

901 Limitations Act, 2002, art. 16 (1): “There is no limitation period in respect of, [...] a proceeding to enforce 
an order of a court, or any other order that may be enforced in the same way as an order of a court”. A 
íntegra desta lei está disponível em: <http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/search/>. Acesso em 5 dez. 
2010.

902 Questão, aliás, lembrada pela decisão proferida pela 6.ª Turma Especializada do TRF da 2.ª Região ao 
acolher a decisão de primeiro grau: “Considerou o juízo de 1.º grau, com base em parecer elaborado por 
escritório de advocacia italiano, traduzido por tradutor juramentado (fls. 109/121, original em italiano às 
fls. 122/133), cuja idoneidade não foi refutada, que, constituída a obrigação alimentar, por período fixo e 
predeterminado de 30 meses, em montante único, subdividido em prestações trimestrais de US$ 1.300,00, 
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O que se preconiza pelo entendimento acima exposto, focado e direcionado para 

o direito brasileiro, mas válido para todos os países que tratam a prescrição extintiva como 

matéria de ordem pública no âmbito interno, é tão somente valorizar a aplicação do direito 

estrangeiro no Estado receptor, de forma que tal direito se adapte às condições impostas pela 

lex fori.903 

Trata-se exatamente do que, como já exposto na primeira parte desta tese, fez a 

Corte Suprema alemã, que, ao se deparar com um débito contraído perante a lei suíça que 

não se sujeitava a prazo de prescrição, em vez de recusar a reconhecer a validade do ato 

estrangeiro por ofender a ordem pública alemã (na Alemanha a mesma obrigação era sujeita 

à pretensão passível de sofrer os efeitos da prescrição), aplicou em território germânico o 

maior prazo previsto na lei suíça, dando, assim, plena vigência ao ato estrangeiro.

Da mesma forma entendeu a justiça americana no caso Wood & Selic Inc. v. Com-

panie Generale Transatlantique, também verificado na primeira parte da tese. Segundo o relato 

de Gregory Alexander, descobrindo que a lei francesa sobre prescrição não havia previsto a 

distinção, inerente ao direito americano, entre direito substantivo e direito processual, o tribunal 

procurou adaptar o direito estrangeiro às limitações do direito nacional da maneira mais fiel à es-

sência da norma estrangeira. Como o tribunal reconheceu, não aplicou estritamente a lei estran-

geira, mas somente sua ideia a respeito do disposto no Código Civil sobre prescrição, que, re-

conhecidamente, pode ser totalmente diferente da intenção do ordenamento francês. O tribunal 

em Wood & Selick sentiu que estava obrigado a aplicar a lei francesa e, por conseguinte, achou 

necessário interpretar os dispositivos do código francês. Em suma, o que a justiça americana 

fez foi ajustar os elementos estrangeiros adaptando a lei francesa às normas jurídicas do foro.904

não se aplica o art. 2.948 do Código Civil italiano, que prevê o prazo prescricional de cinco anos, mas 
sim a prescrição decenal, prevista no art. 2.946 daquele diploma. Assim, tendo sido proferida a sentença 
homologatória da separação em 05.12.1991, e ajuizada a presente em 31.10.2001, não resta prescrita a 
pretensão executória, sendo certo que o requerimento de homologação da sentença estrangeira foi proto-
colado no STF em 27.11.1998, e determinada a citação por edital em 15.05.1999, marco interruptivo da 
prescrição” (TRF 2.ª Região, 6.ª Turma Especializada, rel. Des. Guilherme Couto, Agravo de Instrumento: 
AG 170344/RJ, 2008.02.01.016468-1, j. 23.03.2009, DJU 02.04.2009, p. 113).

903 Trata-se de adaptação que, como visto na primeira parte desta tese, foi a preconizada por Haroldo Valladão 
em seu “Projeto de Código de Aplicação das Normas Jurídicas” (art. 32). VALLADÃO, Haroldo. Direito 
internacional privado. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980. p. 36.

904 Nesse sentido, v. ALEXANDER, Gregory S. The application and Avoidance of Foreign Law in the Law 
of Conflicts. Northwestern. U.L. Rev., v. 70, p. 626-627, 1976. Ver ainda, no mesmo sentido, DOLINGER, 
Jacob. Aplicação, prova e interpretação do direito estrangeiro: um estudo comparado de direito internacio-
nal privado. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro: Renovar, v. 5, p. 57, maio-ago. 1996.
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A teoria de aplicabilidade subsidiária da lex fori para a regência de questões 

atinentes à prescrição extintiva em fase de execução do julgado arbitral estrangeiro não é 

unânime na doutrina. Muito em razão do entendimento segundo o qual a sentença arbitral 

não deveria se sujeitar a prazo de prescrição. Trata-se do ponto a ser analisado em seguida.

3. A visão global: a razão de uma sentença arbitral se sujeitar a um prazo extintivo 

da prescrição

O instituto da prescrição extintiva atua, como visto, como forma de coibir a inér-

cia do titular de um direito violado, que deixa de exercer a sua pretensão em determinado 

prazo fixado por lei. 

No direito brasileiro, a prescrição extintiva pode gerar efeitos na pretensão ar-

bitral e ainda na pretensão de execução da sentença arbitral. Em relação a esta última, a 

matéria é pacífica nos tribunais brasileiros, valendo a regra de que a execução prescreve no 

mesmo prazo da ação (Súmula n.º 150 do STF). E não seria de outra forma, uma vez que a 

prescrição compõe um dos elementos de defesa do executado no processo de cumprimento 

de sentença, seja judicial, seja arbitral (art. 475-L, inciso VI, do CPC). E não é esta prescri-

ção aquela que poderia ter sucedido no processo de conhecimento. Trata-se de prescrição 

superveniente, aquela que começa a correr a partir do momento em que a sentença arbitral é 

exposta ao conhecimento das partes.905

905 Para as sentenças judiciais, Yussef Said Cahali entende que o termo inicial da contagem do prazo prescri-
cional da pretensão executória, visto que é o mesmo da ação, fluiria a partir do trânsito em julgado da sen-
tença exequenda (Prescrição e decadência. São Paulo: RT, 2008. p. 134). Conforme nosso entendimento, 
em relação à sentença arbitral, o prazo se iniciaria no momento em que as partes tiverem sido cientificadas 
do julgado. Como não há publicação de sentenças na seara arbitral e não há certificação de trânsito em 
julgado, dado que não cabe recurso contra as sentenças arbitrais proferidas no Brasil, o termo inicial da 
contagem do prazo prescricional para que a parte vencedora intente o processo de cumprimento forçado 
da sentença arbitral só pode ter o seu início nomento em que as partes forem efetivamente cientificadas da 
decisão. 



381

E não é só no direito brasileiro. Em diversos países,906 seja os que tratam a pres-

crição extintiva como matéria substantiva, seja matéria de processo, a punição da inércia 

prolonga-se à fase executória do julgado arbitral, com raríssimas exceções.907 

A questão presente no título deste tópico fora levantada pelo jurista austríaco 

Cristian Aschauer, em seu recente trabalho sobre a prescrição de pretensões executórias de 

sentenças arbitrais. Direcionando o seu estudo tanto para as arbitragens internas como para 

as internacionais, o referido autor entende que seria inadmissível a exceção de prescrição na 

fase de execução da sentença arbitral. Uma vez que o julgado arbitral garantiria a segurança 

do direito, eis que já teria se operado a clarificação de uma situação jurídica outrora confusa 

e incerta, o interesse público da prescrição perderia o seu sentido.908 Não haveria mais a pos-

sibilidade de desaparecimento das provas pelo decurso do tempo e, em virtude de um crédito 

“certificado” na sentença arbitral, não existiria mais a necessidade de proteção do devedor 

pelo “escudo” da prescrição.909

Além disso, o aludido jurista aduz que em arbitragens regidas por instituições 

como a CCI ou a LCIA, em que os seus correspondentes regulamentos preveem que a sen-

tença arbitral obriga as partes a cumprir o quanto decidido sem demora,910 tal disposição já 

906 A esse respeito, fulcrando-se no direito arbitral francês, afirmam Jean Robert e Bertrand Moreau: “Alors 
que la saisine de l’arbitre avait eu pour effet d’interrompre la prescription, la fin de l’instance arbitrale a 
pour conséquence que le délai ainsi interrompu recommence à courir à partir du jour ou elle a pris fin” 
(L’arbitrage: Droit interne et droit international privé. 5. ed. Paris: Dalloz, 1983. p. 151).

907 Em relação às exceções, ver o completo relatório elaborado pela Comissão de Arbitragem CCI no tópico a 
respeito da incidência da prescrição extintiva em sede pós-arbitral. GUIDE to National Rules of Procedure 
for Recognition and Enforcement of New York Convention Awards. Bulletin de la Cour internationale 
d’arbitrage de la CCI, Supplément Spécial. Paris: ICC Publications, 2008. p. 9-10.

908 No original, afirma o referido autor: “On affirme par ailleurs qu’un litige doit être tranche dans un certain 
délai afin de garantir la sécurité du droit [...]. Cette fonction ne peut pas non plus s’appliquer aux sentences 
arbitrales: c’est la sentence arbitrale elle-même qui garantit la sécurité du droit parce qu’elle clarifie une 
situation juridique qui était jusqu’alors confuse et incertaine”. ASCHAUER, Cristian. La prescription des 
sentences arbitrales. Asa Bulletin, The Netherlands: Kluwer Law, v. 23, n. 4, p. 594, 2005.

909 No original: “Si, par contre, une créance est ‘certifiée’ par une sentence arbitrale, les difficultés de preuve 
que je viens de mentionner ne se posent plus: dans la sentence, le tribunal arbitral a constaté un fait 
historique spécifique après avoir examiné les documents soumis par les parties, entendu les témoins et/ou 
consulté un expert; le tribunal arbitral a accordé à toutes les parties le droit d’être entendus; en raison de 
la règle de prescription applicable en l’espèce, la procédure d’instruction a eu lieu dans un certain délai à 
une période plus ou moins courte après le fait historique, ce qui favorise la pertinence des constatations de 
fait. Pour toutes ces raisons, la sentence arbitrale est la preuve la plus fiable pour un fait historique et pour 
les créances en résultant”. ASCHAUER, Cristian. La prescription des sentences arbitrales. Asa Bulletin, 
The Netherlands: Kluwer Law, v. 23, n. 4, p. 594-595, 2005.

910 No Regulamento CCI, art. 28.6. “Todo Laudo obriga as partes. Ao submeter a controvérsia à arbitragem 
segundo o presente Regulamento, as partes comprometem-se a cumprir o Laudo sem demora e renunciam 
a todos os recursos a que podem validamente renunciar”. No Regulamento da LCIA, art. 26.9. “All awards 
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seria suficiente para não deixar mais espaço para a exceção de prescrição, eis que se estaria 

ferindo o princípio dos “bons modos”, assim como a autonomia internacional da qual é 

dotada a sentença arbitral. E não é só. Ainda à luz dos regulamentos, ocorreria, segundo 

Aschauer, uma renúncia antecipada à exceção de prescrição.

As razões expostas nesta tese acerca das reais funções do instituto da prescrição 

extintiva, perfeitamente aplicável na esfera da arbitragem, levam a uma robusta discordância 

em relação às ideias apresentadas no parágrafo anterior.

A razão para que a pretensão executória da sentença arbitral esteja sujeita a prazo 

de prescrição é a mesmo da pretensão original: segurança jurídica. O que está em fase de 

execução é o que fora julgado no processo de conhecimento. É a forma de coagir o devedor 

a pagar o montante imposto pela sentença arbitral condenatória. Assim, enquanto não houver 

o pagamento da condenação, seja de maneira espontânea, seja forçadamente, o estado de in-

certeza, de intranquilidade permanece e a paz social não é concretizada em sua plenitude.911 

Para isso existe a fixação legal de um prazo que deve ser cumprido sob pena de extinção da 

pretensão executória. 

 Não procede assim a afirmativa de que a exceção de prescrição na fase de exe-

cução da sentença arbitral seria contrária aos “bons modos”. Contrário aos “bons modos” ou 

até mesmo à boa-fé processual912 seria o credor possuir tempo indeterminado para executar 

shall be final and binding on the parties. By agreeing to arbitration under these Rules, the parties undertake 
to carry out any award immediately and without any delay (subject only to Article 27); and the parties also 
waive irrevocably their right to any form of appeal, review or recourse to any state court or other judicial 
authority, insofar as such waiver may be validly made”.

911 Nesse sentido, afirma Yussef Said Cahali: “O fundamento da prescrição não é a liquidez do título, tanto 
que se concedem prazos mínimos para a prescrição, como a cambiária, que assentam em títulos líquidos 
e certos, e prazos longos para outras ações em que os direitos do autor não se acham ainda apurados. O 
fundamento da prescrição está no interesse da paz social. Ora, enquanto o autor, que logrou vitória na 
ação, não exercita o seu direito reconhecido na sentença, continua suspenso o litígio, continua suspensa 
a situação de insegurança para o réu e para os que com ele contrataram. Não há, pois, um direito de exe-
cutar o julgado, distinto do próprio direito de pôr ação em juízo” (Prescrição e decadência. São Paulo: 
RT, 2008. p. 135). No mesmo sentido, vide a lição de Carpenter: “Sem ela [prescrição] não se teria mais 
segurança nos negócios, nem estabilidade nos patrimônios particulares, nem paz entre as pessoas, nem 
ordem no Estado” (Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. p. 85).

912 No relatório elaborado pela Comissão de Arbitragem da CCI no tópico relativo à incidência da prescrição 
extintiva em sede pós-arbitral, consta a informação de que em Israel não existe, em princípio, nenhum 
prazo de prescrição aplicável aos processos de reconhecimento e execução de uma sentença arbitral. Mas 
é lembrado no relatório que, não obstante a inexistência de prazo prescricional nesta fase, o juiz israelense 
pode recusar uma demanda executória de sentença arbitral proposta tardiamente sob o motivo de violação 
do princípio da boa-fé processual: “Even where there does not appear to be a limitation period in a given 
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uma sentença arbitral. O devedor poderia simplesmente sumir do mapa, reduzido à insolvên-

cia ou à derrocada falimentar. A máquina judiciária ficaria ainda mais assoberbada em razão 

dos tardios pedidos de localização do devedor ou de bens que pudessem satisfazer a antiga 

dívida fixada na sentença. Jamais haveria paz social, estabilidade e tranquilidade – elemen-

tos que fundamentam a essência da prescrição extintiva.

O fundamento acima exposto vale tanto para a arbitragem interna como a para 

internacional. Nesta última, é certo, as sentenças proferidas possuem eficácia internacional a 

ponto se serem reconhecidas e executadas onde o credor bem entender, e ainda que tenham 

sido anuladas por outra jurisdição (como a da sede da arbitragem). Essa dita eficácia inter-

nacional existe, como afirma Philippe Fouchard, justamente para favorecer as condições de 

execução do julgado.913 No entanto, essa autonomia da sentença arbitral proferida em arbi-

tragem internacional não se confunde com os prazos extintivos de prescrição existentes nos 

diversos ordenamentos jurídicos. 

No âmbito pós-arbitral, já em fase de execução do julgado arbitral, repita-se, a 

sentença segue autônoma em todos os seus sentidos, inclusive em relação à prescrição. É 

à lei da sentença, à lei que cria o crédito, que a prescrição ficará vinculada. No entanto, ao 

receber eficácia em um país, o decurso do tempo poderá se operar sobre a pretensão de se 

executar a sentença, seja por meio dos ditames da lei da sentença, ou, em caráter subsidiário, 

da lex fori do local em que o processo executório é intentado. Não se está aqui pretendendo 

aplicar “particularismos”914 da lei do país em que a sentença arbitral é executada, mas sim 

deixar claro que os efeitos do decurso do tempo sobre a sentença, como a prescrição, pode-

country, it is prudent for a party wishing to enforce a foreign award to obtain qualified local legal advice as 
soon as possible. The position in Israel illustrates, by way of example, the importance of doing so. In Israel, 
there is in theory no limitation period applicable to legal proceedings for recognition and enforcement. 
Nevertheless, the Israeli courts may deny an application for recognition and enforcement on the basis of 
a violation of good faith in exercising procedural rights if the applicant waits for many years after the 
award was rendered to file the application”. GUIDE to National Rules of Procedure for Recognition and 
Enforcement of New York Convention Awards. Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, 
Supplément Spécial. Paris: ICC Publications, 2008. p. 10.

913 No original, sustenta Fouchard: “La sentence est nationale dans le pays où elle a été rendue, mais elle 
est internationale partout ailleurs, parce qu’il faut favoriser son exécution”  (Suggestions pour accroître 
l’efficacité international des sentences arbitrales. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de 
l’arbitrage, n. 4, p. 669, 1998.

914 O perigo dos ditos “particularismos” é bem resumido por Fouchard: “Le danger apparaît lorsque la loi 
d’un Etat étend ses particularismes à l’arbitrage international. Car l’application impérative de cette loi 
territoriale est la source directe des difficultés d’exécution international” (Idem, ibidem, p. 669).
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rão causar empecilho à execução do julgado onde quer que ele seja intentado, e deverão ser 

analisados pelo juiz local à luz da lei imposta na sentença exequenda – a lex causae. 

A sentença arbitral é, portanto, livre, autônoma e de efeito circulante no âmbito 

internacional, porque a sua eficácia é internacional, porque ela fez justiça internacional.915 A 

pretensão de sua execução pode até mesmo ficar livre de qualquer prazo de prescrição, se tiver 

que ser executada, por exemplo, com base nas leis de Ontário, Canadá,916 ou nas de Israel,917 

cujas legislações não preveem qualquer prazo de prescrição no sentido aqui invocado. No 

entanto, a lei imposta pela sentença deverá ser obedecida, independentemente do local de sua 

execução e, ainda, sujeita a possível aplicação subsidiária da lex executionis em relação ao 

prazo prescricional.

Muito menos ainda admissível seria a tese segundo a qual, em arbitragens regi-

das por instituições como a CCI ou a LCIA, em virtude de determinadas disposições de seus 

regulamentos (arts. 28.6 e 26.9, respectivamente), a exceção de prescrição não seria cabível 

ou até mesmo objeto de uma renúncia antecipada. Três são os motivos essenciais: primeiro, 

porque as regras dos artigos acima mencionados nada mais são do que uma forma de enco-

rajar as partes a cumprirem o julgado de forma rápida e voluntária,918 evitando a execução 

forçada no julgado em uma jurisdição, o que pode não ocorrer; segundo, porque os referidos 

artigos fazem menção a renúncia à via recursal (o que se trata de questão de processo e ain-

da assim polêmica no mundo da arbitragem),919 e não a renúncia à exceção de prescrição; e 

915 Como afirmou a Corte de Cassação Francesa no caso Putrabali, “la sentence internationale, qui n’est 
rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité 
est examinée au regard des règles applicables dans les pays ou sa reconnaissance et son exécution 
sont demandées”. Para comentários detalhados desta decisão, v. GAILLARD, Emmanuel. Aspects 
philosophiques du droit de l’arbitrage international. Leiden/Boston: Les livres de poche de l’académie 
de droit international de l’Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 2008. p. 96.

916 V., nesse sentido, Limitations Act, 2002, art. 16 (1).
917 Nesse sentido v. relatório da Comissão de Arbitragem da CCI no tópico concernente à incidência da 

prescrição extintiva em sede pós-arbitral. Guide to National Rules of Procedure for Recognition and 
Enforcement of New York Convention Awards. Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, 
Supplément Spécial. Paris: ICC Publications, 2008. p. 10.

918 Nesse sentido, Derains e Schwartz, ao comentarem a disposição do art. 28.6 do Regulamento de Arbitragem 
CCI, afirmam: “This sets forth the general obligation of the parties to comply with the Awards promptly 
and voluntarily, a requirement that has encouraged their spontaneous performance and also enhanced their 
enforceability” (A Guide to the New ICC Rules of Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 
1998. p. 297).

919 Ao comentar as diversas disposições de regulamentos de arbitragem, incluindo o art. 28.6 do Regula-
mento CCI, afirma Mauro Rubino-Sammartano: “However, this waiver, does not always produce effect. 
The total or partial validity of previous waivers of challenges depends on the applicable procedural law. 
Under Italian law, for example, a waiver of challenges is not valid for petitions for reconsideration and 
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terceiro, porque a prescrição não constitui matéria de processo, e sim questão de mérito, e 

é necessariamente regida pela lei aplicável ao fundo da controvérsia. E, dependendo da lei 

que for aplicável, a prescrição não é apenas irrenunciável até que se consuma, mas alegável 

a qualquer tempo e grau de jurisdição.920

Conquanto se afirme que a prescrição na fase de execução da sentença arbitral 

seria “sem objeto”, com o que, repita-se, não se concorda, os artigos acima referidos jamais 

poderiam livremente ser entendidos como renúncia antecipada da prescrição na fase de exe-

cução do julgado arbitral, pois, como visto, tudo dependeria da lei aplicável ao mérito da 

controvérsia, normalmente adotada pela sentença arbitral. É com base nessa lei, e não no 

regulamento de arbitragem, que as eventuais questões relativas à renúncia da prescrição 

poderiam ser cogitadas. 

Em suma: a prescrição extintiva persiste e produz os seus efeitos na fase de exe-

cução da sentença arbitral, pelo simples (mas amplo) motivo de que, enquanto não resolvida 

a pendência entre os litigantes, o estado de incerteza não termina e a paz social deixa de 

ser concretizada. Fosse o contrário, ficaria em vão o princípio da estabilidade das relações 

jurídicas.

in challenges for nullity it has an effect only on challenges based on non-observance by the arbitrators of 
statutory provisions of substantive law” (International Arbitration. Law and Practice. 2. ed. The Hague: 
Kluwer Law International, 2001. p. 875). 

920 Tal como ocorre no direito brasileiro (art. 191 do CCB), no direito francês (art. 2.250 do CC francês), no 
direito português (art. 302.º do CC português), no direito italiano (art. 2.937), entre outros.



386

CONCLUSÃO DO TÍTULO I

O objetivo da matéria tratada no Título I desta segunda parte foi detectar os mais 

importantes efeitos causados pelo instituto da prescrição extintiva na arbitragem interna e 

internacional, em todas as fases do procedimento.

A prescrição extintiva é considerada um instituto cuja função é punir a inércia 

do titular de um direito violado pelo decurso do tempo. Isto é, a verdadeira e final função da 

prescrição é gerar a extinção da pretensão, resolver o mérito da demanda, como ocorre no 

direito brasileiro, ou simplesmente causar o impedimento do titular de exercer o seu direito 

de agir, como acontece em outros diplomas.

No entanto, determinados aspectos aqui chamados de “operacionais” da pres-

crição culminam por gerarem certos efeitos em um procedimento arbitral, o que vai desde 

a etapa que antecede a fase posterior da arbitragem, efeitos estes que, de alguma forma, 

inquietam os operadores da arbitragem.

É assim que, na fase pré-arbitral, o instituto da prescrição extintiva gera dúvidas 

sobre a forma e o exato momento em que o curso do prazo prescricional é interrompido, dú-

vidas acerca da possibilidade ou não da modificação convencional dos prazos prescricionais, 

e dúvidas a respeito da suspensividade ou não de um prazo prescricional. A análise detalhada 

dessas questões permitiu que se chegasse às seguintes conclusões:

• No direito brasileiro, não existe a certeza de que a instauração da arbitragem 

interrompe a prescrição. Ao menos que tal instauração se dê com o prazo 

prescricional em curso e com folga;

• Para que haja a certeza da concretização da interrupção da prescrição na 

arbitragem, segundo o direito brasileiro, notadamente nos casos em que o 

prazo está no limite, a única forma segura e com respaldo legal de interrom-

per a prescrição é por intermédio do protesto judicial;
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• No direito comparado, a incerteza da questão atinge graus maiores na medi-

da em que diversas legislações (leis materiais ou mesmo leis de arbitragem) 

promovem várias formas e modalidades de interrupção da prescrição;

• Essa incerteza é comprovada mediante a demonstração da prática da arbitra-

gem. As sentenças CCI examinadas indicam que as formas de interrupção da 

prescrição são bastante variadas, e, na ausência de um denominador comum, 

em termos internacionais, em relação à matéria, a análise do ato interruptivo 

deve ser feita considerando o que consta dos autos e sempre atendendo às 

disposições da lei aplicável ao mérito da controvérsia;

• Ainda mais incerta é a questão relativa à modificação do prazo prescricional 

pelas partes. Tudo depende da lei que se aplica ao fundo do litígio, e, se esta 

permitir a modificação convencional do prazo, os árbitros julgarão conforme 

a previsão contratual. O problema é que nem todas as legislações permitem 

essa modificação, como é o caso da brasileira;

• No que tange à suspensão da prescrição, esta pode atuar na arbitragem, em 

vez interrupção. Alguns diplomas recentes e modernos possuem disposições 

específicas nesse sentido (direito alemão, Convenção de NY de 1974 e Prin-

cípios Unidroit de 2004), e, diante desse quadro, mais um item de incerteza 

se faz presente, na medida em que na suspensão da prescrição o prazo, o 

qual já tenha cessado, é aproveitado, diferentemente da interrupção, em que 

o prazo é rejuvenescido. 

Por seu turno, na fase arbitral verificou-se que os efeitos acarretados pela pres-

crição se resumem basicamente na questão relativa à sua expiração. Os efeitos da expiração 

do prazo prescricional variam desde a extinção da demanda com julgamento de mérito (di-

reito brasileiro) até o simples impedimento do direito de agir (Convenção de NY de 1974 e 

Princípios Unidroit de 2004). O que é certo e reconhecido no direito brasileiro e no direito 

comparado é que a prescrição extintiva constitui um meio de defesa do devedor, e os efeitos 

da expiração do prazo de prescrição somente se operam quando a exceção é invocada e é 

deferida. O que significa que os efeitos da expiração do prazo prescricional se voltam apenas 

à pretensão, ao direito de agir na esfera arbitral, que resta extinto, mas o direito, o cerne da 
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obrigação, permanece vivo, em estado latente, e poderá voltar a atuar mesmo que os efeitos 

da expiração do prazo tenham se operado.

Finalmente, no tocante à fase pós-arbitral, verificou-se mais um extenso leque de 

efeitos que a prescrição extintiva poderá causar. Conquanto a fase arbitral tenha o seu térmi-

no com a prolação da sentença arbitral, ou dos “embargos arbitrais”, a prescrição ressurge na 

fase pós-arbitral, normalmente na fase de execução da sentença. Portanto, constatou-se que:

• No direito brasileiro, a prescrição extintiva atua normalmente no que se re-

fere às pretensões de execução da sentença arbitral proferida em arbitragem 

interna (Súmula 150 do STF);

• No que concerne ao processo de homologação de julgados forasteiros no 

Brasil, não incidem os efeitos da prescrição. Primeiro, porque a prescrição 

é questão de mérito da sentença levada ao juízo de delibação; segundo por-

que não há prazo extintivo de prescrição para o processo de reconhecimento 

junto ao STJ, e qualquer prazo extintivo que existisse nesse caso teria de ser 

decadencial, ante o caráter constitutivo da medida homologatória;

• Na fase de execução da sentença estrangeira no Brasil, a pretensão execu-

tória está sujeita à prescrição, cujo prazo deverá observar a lei aplicável ao 

mérito da controvérsia (normalmente a lei adotada pela sentença), isto é, a 

lex causae;

• Conquanto se entenda que à pretensão de execução de uma sentença estran-

geira se aplique o prazo prescricional da lex causae, o juiz local, que pro-

cederá com a execução, aplicará as disposições de sua lex fori somente nos 

casos em que a disposição da lei estrangeira nada dispuser sobre a questão 

ou ofender a ordem pública do local da execução;

• A mesma prescrição extintiva que se opera desde a fase pré-arbitral e produz 

seus efeitos na fase arbitral também vale para a fase pós-arbitral. Isto é, se 

a sentença arbitral não for espontaneamente cumprida pelas partes, o litígio 

restará não resolvido, e o estado de incerteza permanecerá, de modo que o 
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prazo de prescrição da pretensão de se executar o julgado arbitral volta a 

correr a partir do momento em que as partes são cientificadas da sentença.

Como se verificou, a prescrição extintiva gera efeitos de todas as espécies em 

sede arbitral.

Em sede de arbitragem interna, a prescrição não parece criar maiores obstáculos 

de interpretação, em razão da necessária submissão da arbitragem interna à lei interna. No 

entanto, há pontos que mereceriam alguma reforma legal, como o da interrupção da prescri-

ção.

 No campo internacional, se, por um lado, a observância da lex causae para tudo 

o que for inerente à prescrição extintiva pudesse ser considerada um exemplo de coerên-

cia nas relações jurídicas submetidas à arbitragem internacional, ainda assim persistiria um 

certo “caos” em razão da imensa diversidade de tratamento da prescrição, notadamente a 

diversidade de prazos. 

Por tais razões, o título seguinte se dedicará ao estudo de uma possível regula-

mentação específica da prescrição em matéria de arbitragem, tanto no campo interno quanto 

no campo internacional.
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título II  
OS EFEITOS GERADOS PELA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA  
NA ARBITRAGEM JUSTIFICARIAM UMA REGULAMENTAÇÃO 
ESPECÍFICA DA MATÉRIA?

Após a análise dos efeitos que o instituto da prescrição extintiva proporciona na 

arbitragem, indaga-se se, em razão do silêncio da lei brasileira em relação a certas questões, 

haveria espaço para a regulamentação específica de determinados pontos da prescrição na 

esfera arbitral.

Seria o caso de regulamentar as questões temporais na arbitragem, impondo ao 

procedimento a existência de prazos para o exercício da pretensão, evitando-se o perecimento 

de provas e os processos tardios, em prol do interesse público da estabilidade das relações jurí-

dicas? Como diria Jean Carbonnier, tal regulamentação teria o condão de permitir “uma melhor 

administração da justiça por meio da eliminação de processos verdadeiramente acabados”?921

Ou a solução seria tão somente um mero ajuste legal, preenchendo pequenas 

lacunas da lei no que diz respeito à relação arbitragem/prescrição?

Em matéria de arbitragem interna, a questão da prescrição parece não revelar 

grandes dúvidas. Ao menos em relação à lei aplicável à prescrição, no caso de arbitragens 

domésticas, aparentemente não haverá maiores problemas, pois, pelo simples fato de que as 

arbitragens regidas pelo direito brasileiro ficarão necessariamente atreladas ao direito inter-

no, como já verificado neste estudo, é certo que se aplicarão as regras do CCB quanto aos 

prazos prescricionais. O direito arbitral interno brasileiro apresenta assim segurança jurídica 

em relação à prescrição, pois tudo o que lhe diga respeito é necessária e obrigatoriamente 

regido pela lei material correspondente.

Em princípio, as regras sobre a interrupção da prescrição é que, talvez, merece-

riam uma atenção mais detida do legislador, de modo a evitar o recurso à jurisdição estatal 

921 Tradução livre de “une meilleure administration de la justice par l’élimination des procès les plus 
poussiéreux”. CARBONNIER, Jean. Notes sur la prescription extintctive. RTD civ., Paris: Sirey, p. 175, 
1952.
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via protesto, para interromper, com segurança, o curso da prescrição. O objetivo aqui seria 

tão somente tornar menos obscura a questão, sujeita a diversas interpretações, concedendo 

maior certeza ao operador da arbitragem.

Além disso, mereceria reforma a questão relativa à inalterabilidade do prazo de 

prescrição, pois absolutamente conflitante com a autonomia da arbitragem, assim como em 

falta de sintonia com os mais modernos diplomas estrangeiros, como o francês e o alemão, e 

diplomas de notório reconhecimento no meio internacional, como os Princípios Unidroit de 

2004, que facultam às partes a modificação convencional da duração do prazo de prescrição, 

respeitados, obviamente, certos limites.

Em matéria de arbitragem internacional, entretanto, a regulamentação da pres-

crição extintiva é mais complexa e revelar-se-ia necessária, diante de todas as peculiaridades 

que envolvem a arbitragem internacional: ausência de foro do árbitro internacional, o des-

carte da utilização da regra conflitual, os diversos métodos de determinação da lei aplicável 

pelos árbitros, a remissão à lex causae de todas as questões que compreendem a prescrição 

extintiva e, pois, a diversidade de leis que podem reger a prescrição. Estar-se-ia aqui diante 

de um caos? Como promover a paz social, se o árbitro internacional é vinculado tão somente 

ao que as partes querem em uma arbitragem?

Para que todos esses aspectos possam ser dirimidos, propõe-se a abertura de 

dois capítulos para discutir o seguinte: em primeiro lugar, uma possível regulamentação das 

questões sobre prescrição extintiva com reflexos no âmbito da arbitragem interna brasileira 

(Capítulo 1); em segundo lugar, verificar até que ponto uma regulamentação fixa acerca das 

regras sobre prescrição extintiva seria útil e daria segurança jurídica à arbitragem interna-

cional (Capítulo 2).
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Capítulo 1  
A REGULAMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA COM 
REFLEXOS NO PLANO DA ARBITRAGEM INTERNA

Dentro do propósito desta tese – analisar os efeitos do instituto da prescrição 

extintiva na arbitragem, e diante de todas as peculiaridades das quais se revestem tanto o ins-

tituto da prescrição quanto o da arbitragem –, pensa-se se uma eventual regulamentação de 

determinadas questões sobre prescrição especificamente para o terreno da arbitragem traria 

algum benefício para os operadores do direito.

A verificação realizada na primeira parte da tese – quando se detectou a natureza 

jurídica da prescrição e os aspectos que caracterizam a arbitragem – demonstrou ser a pres-

crição um instituto autônomo do direito, de caráter eminentemente material, que, não só na 

legislação brasileira, como em outros diversos ordenamentos, faz parte dos seus correspon-

dentes códigos civis ou leis materiais esparsas. Quando se diz “autônomo”, significa que a 

prescrição é um fenômeno isolado que produz seus efeitos em diversos campos do direito, 

cada qual com sua peculiaridade. No terreno do direito processual civil, por exemplo, a 

prescrição influencia diretamente a ação judicial, isto é, se decretada a prescrição pelo juiz, 

extingue-se o processo com resolução do mérito (art. 269, inciso IV, do CPC). O mesmo 

ocorre em relação à interrupção da prescrição, pois a lei material fala em citação judicial, o 

que remete a questão novamente ao CPC. Isso quer dizer que há uma espécie de operacio-

nalidade para que a paz social seja concretizada pela existência da prescrição. Mas essa dita 

operacionalidade é ditada na lei processual brasileira, destinada unicamente aos processos 

judiciais. 

O propósito do presente capítulo é tentar chegar a uma proposta específica para 

o direito brasileiro acerca da regulamentação de determinados pontos da prescrição com re-

flexos para a arbitragem. Para alcançar a descrição dessa proposta (3), será delineado em um 

primeiro momento o contexto atual brasileiro em relação à matéria, para, em seguida, tentar 

demonstrar como o direito comparado pode contribuir para a regulamentação dos pontos que 

serão apresentados (2).
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Todas as propostas a serem apresentadas terão como referência os reflexos pro-

duzidos no âmbito da arbitragem interna brasileira, assim como as arbitragens internacionais 

em que o direito brasileiro for aplicável ao mérito do litígio.

1. O contexto atual em relação à matéria no direito brasileiro

Como se certificou ao longo deste estudo, as disposições contidas no CCB sobre 

prescrição são plenamente aplicáveis a toda e qualquer arbitragem que se processe no Brasil, 

relativamente aos contratos regidos pelo direito brasileiro. E, na esfera internacional, por 

constituir matéria substantiva, as disposições sobre prescrição postas no CCB também se 

aplicam às arbitragens internacionais nas quais o direito brasileiro for aplicável ao mérito.

Entre as questões presentes na lei material brasileira a respeito da prescrição ex-

tintiva que geram lacunas ou que causam algum tipo de influência negativa no meio arbitral 

encontram-se os efeitos da expiração do prazo prescricional, da interrupção da prescrição e 

a regra que dispõe sobre a inalterabilidade dos prazos prescricionais.

Em primeiro lugar, no tocante ao efeito da expiração do prazo prescricional, não 

haveria a menor necessidade de tal questão ser regulamentada para fins específicos da arbi-

tragem, porque o CCB já dispõe que a pretensão fica extinta pela ocorrência da prescrição 

(art. 189). Extinguir a pretensão significa automaticamente resolver o mérito da demanda, 

pois o direito de agir resta extinto. Isto quer dizer que, na ação fulminada pela prescrição, o 

mérito fica desde logo resolvido, e uma nova demanda não poderá mais ser intentada.922 O 

CPC só alude a uma regra disposta no CCB de modo a distinguir as ações que se resolvem 

com ou sem julgamento de mérito. E ainda que não existisse uma regra fixa na lei processual 

acerca da expiração dos efeitos do prazo prescricional, o próprio âmago da prescrição – ma-

téria puramente substantiva no direito brasileiro – e instrumento que promove a estabilidade 

das relações jurídicas, conduziria o julgador a decretar a extinção da pretensão com apoio 

no art. 189 do CCB. Não fosse assim, jamais haveria estabilidade, nunca existiria paz social. 

Portanto, nas arbitragens domésticas em que houver a ocorrência de prescrição, os árbitros 

922 Com a ressalva de que o direito, em si, não é afetado, restando vivo, mas em estado latente.
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deverão simplesmente decidir à luz do art. 189 do CCB, isto é, pela extinção da pretensão. A 

partir daí, o mérito estará automaticamente resolvido e a paz social, concretizada.

Em segundo lugar, depara-se com a questão relativa à interrupção da prescrição. 

Conquanto não se tenham dúvidas sobre a aplicabilidade de todos os efeitos da prescrição 

extintiva nos procedimentos arbitrais, a interrupção da prescrição no campo da arbitragem 

ainda é uma questão que resta obscura.

Foi assim que se verificou neste estudo a existência de quatro posições diferentes 

na doutrina brasileira para configurar a interrupção da prescrição no âmbito da arbitragem. 

Não há dúvidas de que, à luz do art. 202 e seus incisos do CCB, se pode promover a inter-

rupção da prescrição no caso de arbitragens, por exemplo, os incisos V e VI. Acontece que, 

no caso do inciso V, este faz menção a “ato judicial”, e, na arbitragem, só se pode falar em 

“ato judicial” no momento em que a jurisdição arbitral está plenamente configurada (art. 

19 da Lei n.º 9.307/1996).923 No caso do inciso VI, tudo dependeria da matéria fática, isto 

é, havendo o reconhecimento inequívoco do devedor comprovado antes da instauração do 

procedimento arbitral, a interrupção da prescrição estaria consumada. Ou, senão, se firmado 

compromisso arbitral, o reconhecimento inequívoco do devedor se efetivaria automatica-

mente, e, com fulcro no mesmo inciso VI, a prescrição estaria interrompida.

Todavia, tais situações não possuem o condão de estabelecer certeza absoluta 

aos operadores da arbitragem quanto ao ato interruptivo. Essa incerteza faz com que esses 

mesmos operadores optem pela via mais segura de interromper a prescrição na arbitragem, 

que é mediante a propositura de protesto judicial interruptivo de prescrição perante o Poder 

Judiciário. Trata-se de uma solução correta, como já visto, em consonância com a lei mate-

rial brasileira (art. 202, inciso II), mas inconveniente para aqueles que pretendem resolver 

seus litígios por meio de uma jurisdição privada, evitando qualquer tipo de concurso com a 

jurisdição estatal.

923 Em sentido contrário, v. LEMES, Selma Ferreira. A inteligência do art. 19 da Lei de Arbitragem (insti-
tuição da arbitragem) e as medidas cautelares preparatórias. Revista de Direito Bancário, do Mercado de 
Capitais e da Arbitragem, São Paulo: RT, v. 20, p. 415-417, abr.-jun. 2003.
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Poder-se-ia até mesmo cogitar uma mudança no art. 19 da Lei n.º 9.307/1996 

a fim de alterar a regra relativa ao início do procedimento arbitral.924 O referido artigo de-

termina que o procedimento arbitral é efetivamente instituído quando aceita a missão pelos 

árbitros, isto é, quando formalmente constituído o tribunal arbitral, e é justamente o lapso de 

tempo decorrido entre o protocolo da demanda arbitral e a instituição formal da arbitragem 

que inquieta os operadores do direito para estabelecer o ato interruptivo da prescrição. 

A mudança na lei arbitral brasileira poderia se basear, por exemplo, no ZPO ale-

mão, que, como já visto, em seu art. art. 1.044, dispõe que o início do procedimento arbitral 

se dá quando o requerimento de arbitragem (contendo todos os dados do litígio e a referência 

à convenção de arbitragem) é recebido pela parte requerida. De igual forma faz-se referência 

aos direitos suíço925 e inglês,926 cujas normas se assemelham no que tange ao início formal 

do procedimento arbitral.

Entretanto, ainda que tal mudança se efetivasse, o problema da interrupção pres-

crição permaneceria sem uma solução, pois não se coadunaria às hipóteses do art. 202 e 

seus incisos do CCB. A menos que houvesse um “reconhecimento inequívoco” do devedor, 

quando recebesse a notificação da instauração da arbitragem, a hipótese se enquadraria no 

inciso VI do CCB. Mas, repita-se, não resolveria o problema em foco.

Como não existe a figura processual da citação no processo arbitral, somando-

-se à inaplicabilidade do CPC à arbitragem, e de modo a evitar a inconveniente e custosa 

propositura de protesto judicial para interromper a prescrição, o ideal seria haver uma regra 

específica, de cunho material, que disciplinasse expressamente a interrupção da prescrição 

na arbitragem.

Outra questão que mereceria uma maior atenção, não no sentido de aclarar um 

ponto da lei, mas de modificá-lo, é aquele concernente à inalterabilidade dos prazos prescri-

cionais (art. 192 do CCB). Tal regra proibitiva é arcaica, ultrapassada e em franca ausência 

de sintonia com a natureza da arbitragem, fundada no princípio da autonomia. Se isso vale 

924 O que Selma Lemes reputou desnecessário (cf. A inteligência do art. 19 da Lei de Arbitragem (instituição 
da arbitragem) e as medidas cautelares preparatórias. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capi-
tais e da Arbitragem, São Paulo: RT, v. 20, p. 415-417, abr.-jun. 2003).

925 Art. 181 da LDIP de 1987.
926 Art. 14 do English Arbitration Act de 1996.
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para a arbitragem interna, com uma contundência ainda maior vale para as arbitragens inter-

nacionais quando que a lei aplicável ao mérito for a lei brasileira.

Logo, o contexto atual da arbitragem brasileira pede acréscimos legais de modo 

a, no mínimo, regulamentar expressamente a questão da interrupção da prescrição visando 

os reflexos na arbitragem e, por outro lado, requer uma mudança a fim de suprimir a regra da 

inalterabilidade dos prazos prescricionais, o que já se revelou possível por meio de determi-

nados sistemas legais estrangeiros.

2. A contribuição do direito comparado para uma eventual mudança na lei brasileira: 

reflexos na arbitragem

Como ponderou Leontin-Jean Constantinesco, “no curso do tempo, os juristas 

se tornam cada vez mais conscientes do fato de que as experiências dos outros povos cons-

tituem uma reserva indispensável para qualquer reforma jurídica válida”.927 Essa afirmação 

se coaduna com as metas do direito comparado e se encaixa perfeitamente no propósito do 

presente capítulo.

Com efeito, entre os objetivos do presente estudo, encontra-se o de utilizar o 

direito comparado como subsídio para melhorar o direito interno. Já dizia René David que 

um dos pontos de utilidade do direito comparado é justamente conhecer melhor e aperfeiçoar 

o nosso direito nacional.928 Ainda mais prático, Jan Smits entende que o direito comparado 

preenche uma importante função no direito interno, pois influencia na eventual reforma de 

927 CONSTANTINESCO, Leontin-Jean. Tratado de direito comparado: introdução ao direito comparado. 
Edição brasileira organizada por Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 152.

928 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução de Hermínio A. Carvalho. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 4. No mesmo sentido, v. SACCO, Rodolfo. Introdução ao direito compa-
rado. Tradução de Véra Jacob de Fradera. São Paulo: RT, 2001. p. 49; e ainda, v. CONSTANTINESCO, 
Leontin-Jean. Tratado de direito comparado: introdução ao direito comparado. Edição brasileira organi-
zada por Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 157.
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um direito nacional,929 ou, como disse Edward Wise, possibilita e promove o “transplante” 

de regras dos diversos modelos estrangeiros para o direito nacional.930

No decorrer do presente estudo, verificou-se que o tratamento de diversas ques-

tões concernentes à aplicabilidade da prescrição no âmbito da arbitragem, apesar de bastan-

te diversificado, constitui um importante subsídio para aclarar determinados pontos da lei 

brasileira. Relativamente à arbitragem, o direito comparado pode contribuir para que dois 

pontos da lei brasileira sejam reformados: o primeiro refere-se à interrupção da prescrição 

no âmbito arbitral (2.1) e o segundo, à questão da inalterabilidade dos prazos prescricionais 

(2.2).

2.1. A influência do direito comparado de modo a criar uma regra específica sobre a 

interrupção da prescrição na arbitragem

A questão relativa à interrupção da prescrição na arbitragem não constitui um 

problema gerador de insegurança jurídica no direito arbitral brasileiro. O problema é que, 

diante do CCB, a única hipótese que gera absoluta certeza ao operador da arbitragem é o re-

curso ao Poder Judiciário para interromper, com agilidade e segurança, o curso da prescrição 

para instauração de um procedimento arbitral. 

É partir desse ponto que o direito comparado pode oferecer uma relevante con-

tribuição ao direito interno brasileiro, pois, como assevera Marc Ancel, permitirá ao jurista 

“uma melhor compreensão do direito nacional, cujas características particulares se eviden-

ciam, muito mais, mediante uma comparação com o direito estrangeiro”.931 

929 Nos dizeres originais do referido autor: “It is well known that alongside the scholarly pursuit of knowledge 
of similarities among and differences between legal systems, comparative law may fulfil a role in national 
legal practice. The most obvious example of this is the use of comparative law by national legislatures and 
courts in creating, reforming, and interpreting national law”. SMITS, Jan M. Comparative Law and its 
Influence on National Legal Systems. In: REINMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (Ed.). The 
Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: University Press, 2008. p. 514.

930 Nesse sentido v. WISE, Edward M. The Transplant of Legal Patterns. The American Journal of Comparative 
Law (AJCL), v. 38, p. 1-22, 1990.

931 ANCEL, Marc. Utilidade e métodos do direito comparado: elementos de introduçāo geral ao estudo com-
parado dos direitos. Tradução de Sérgio José Porto. Porto Alegre: Fabris, 1980. p. 17-18.
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De fato, nos tópicos em que estudados o tratamento da interrupção da prescri-

ção em diversos sistemas legais, princípios gerais do direito, jurisprudência estrangeira e 

julgados CCI, comprovou-se a existência de pontos comuns, pontos de divergência e pontos 

de convergência932 no tocante às formas de interrupção da prescrição no terreno da arbi-

tragem. Se no Peru a regra acerca da interrupção da prescrição na arbitragem mostrou-se 

ineficaz, pois dependeu de todo o trâmite de constituição do tribunal arbitral, a Guatemala, 

a Costa Rica e o Japão inseriram no corpo de suas respectivas leis de arbitragem regras me-

diante as quais a mera apresentação da demanda arbitral já teria o condão de interromper a 

prescrição,933 isto é, privilegiaram o exercício regular do direito de um credor, suficiente para 

interromper a prescrição.

Por outro lado, a Suíça e a Itália expressaram em suas leis materiais que a pres-

crição seria interrompida desde o momento em que o credor efetivamente se valesse dos 

seus direitos previstos na cláusula compromissória, apresentando a sua demanda arbitral. 

Fizeram-no de maneira coerente com o aspecto de direito material característico da prescri-

ção, eliminaram as incertezas relacionadas ao início formal do procedimento arbitral, porque 

privilegiaram o ato deliberado do credor de validar o seu direito mediante a instauração da 

demanda arbitral. Trata-se de posição também adotada pela jurisprudência francesa, em que 

a Corte de Cassação dispôs claramente que o que importa para a interrupção da prescrição 

é a iniciativa do credor, e não o conhecimento do devedor.934 Conforme lição de Baudry-

-Lacantinerie e Tissier, a questão primordial é saber se um direito é exercido ou reconhecido 

para haver interrupção.935 Se for exercido pela instauração da demanda arbitral, a prescrição 

será automaticamente interrompida.

932 Segundo Rodolfo Sacco, “o comparatista [...] não pode transferir uma noção de um sistema estranho ao 
próprio sistema conceitual sem tomar certas precauções. Ele deve, isto sim, buscar nas regras operacionais 
os denominadores comuns dos diversos sistemas conceituais, para avaliar divergências e concordâncias” 
(Introdução ao direito comparado. Tradução de Véra Jacob de Fradera. São Paulo: RT, 2001. p. 67).

933 Mas tais leis incluíram essas disposições no bojo de suas leis de arbitragem, o que, em tese, não seria 
adequado para o Brasil. Não é objetivo da presente tese discorrer sobre questões inerentes à política legis-
lativa, isto é, em que diploma uma determinada norma deveria ser contemplada. O que se pensa, a priori, 
é que, sendo a prescrição extintiva uma questão de material e a lei de arbitragem uma lei processual, os 
dispositivos sobre prescrição incluindo as hipóteses de interrupção e suspensão devem estar contemplados 
em uma lei de cunho material, ficando, dessa forma, ausente do diploma arbitral.

934 Decisão proferida pela Corte de Cassação Francesa (2.ª Ch. Civ.) em 11 dez. 1985, Guilbert c/Société 
de Développement de transport artisanal par eaux (S.D.T.A.E), com nota de Jacques Pellerin, Revue de 
l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, p. 387-390, 1987.

935 No original: “Dans tous les cas, on peut dire que la prescription est interrompue parce que le droit contre 
lequel elle courait est exercé ou reconnu, et que dès lors il n’y a plus, soit inaction du créancier, soit 
possession contraire au droit du propriétaire; le fondement de la prescription n’existe plus”. BAUDRY-
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Enfim, demonstrou-se por meio os julgados mais recentes e publicados, sob a 

égide da arbitragem CCI, que, apesar do tratamento casuístico da interrupção da prescrição, 

que poderá ocorrer em fase extrajudicial, o protocolo da demanda arbitral junto à secretaria 

da câmara é ato suficiente para interromper o curso da prescrição.936

Igualmente, os Princípios Unidroit de 2004 e a Convenção de NY de 1974, di-

plomas de reconhecimento internacional – sendo o primeiro de utilização crescente no meio 

da arbitragem internacional, apesar de entender que a demanda arbitral é causa suspensiva 

da prescrição e não sua interrupção –, deixam claro que o ato deliberado de cobrança mate-

rializado pela propositura da demanda arbitral é suficiente para gerar a suspensão da pres-

crição.937

A análise de todas essas questões demonstra que a interrupção da prescrição no 

âmbito arbitral pode se resolver de forma simples. Com efeito, o ato deliberado do credor, 

do exercício regular de um direito efetivamente lesado, é corroborado pela propositura da 

demanda. A ausência na arbitragem de elementos típicos do processo civil, notadamente a 

figura da citação, somada à inaplicabilidade dos dispositivos do CPC na arbitragem (como a 

regra da retroeficácia prevista no art. 219, parágrafo único, do referido diploma), e a casuali-

dade da regra concernente ao reconhecimento inequívoco do devedor conduzem ao entendi-

mento segundo o qual, na arbitragem, o mais correto e seguro é a prescrição se interromper a 

partir da data do protocolo na instituição arbitral do pedido de instauração do procedimento 

arbitral.

A importância da existência de uma regra elaborada nos moldes de um estudo 

comparativo das leis, diplomas, julgados e lições de doutrina acima mencionados residiria 

não apenas na sua utilidade para as arbitragens internas, mas principalmente nas arbitragens 

LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La prescription. 4. ed. Paris: Librarie du Recueil Sirey, 1924. p. 
366.

936 Nesse sentido, afirma Jean-Jacques Taisne: “Dès lors que le demandeur a régulièrement saisi la Chambre 
arbitrale d’une demande visant son adversaire, et ce dans le délai de la prescription, l’interruption est bien 
réelle, quitte à constituer une mauvaise surprise pour un responsable qui será réjoui trop tôt” (Nota sobre 
Cass, civ., 2.ª, 11 dez. 1985, JCP, II, Jurisprudence. Paris, seção 20676/20677, 1986).

937 Sem contar com as regras de processo civil transnacional formuladas pela American Law Institute (ALI), 
que no art. 10 classifica a data da distribuição da demanda como o momento determinante do cálculo dos 
prazos prescricionais. O texto integral dos Princípios de Processo Civil Transnacional elaborados pela 
ALI está disponível em: <http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm>. Acesso 
em 6 dez. 2010.
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internacionais em que o direito brasileiro se aplique ao fundo da controvérsia. Eliminaria 

o inconveniente recurso ao protesto interruptivo de prescrição, preservando o sigilo da ar-

bitragem e gerando menos custos para a parte interessada. Seria o que Elisabetta Grande 

denominaria de um exemplo de “progresso e de civilidade”.938 

2.2. A influência do direito comparado de modo a excluir a regra da inalterabilidade 

dos prazos de prescrição

Outra importante contribuição do direito comparado para os fins de aperfeiçoa-

mento do direito brasileiro, e que geraria importantes reflexos no campo da arbitragem, é a 

questão da possibilidade de modificação pelas partes dos prazos prescricionais.

Como visto, o direito material brasileiro proíbe a alteração do prazo de pres-

crição pelas partes. Trata-se, sem dúvida, de uma regra ruim, especialmente quando se está 

diante de um litígio resolvido pela via arbitral em que impera a autonomia da vontade. 

Modernas e recentes leis, reformadoras de seus respectivos direitos, já dispõem 

de regras que permitem a alteração dos prazos prescricionais. Exemplos disso são a França 

(art. 2.254 do CC) e a Alemanha (Seção n.º 202 do BGB). Sem contar com os Princípios 

Unidroit de 2004, cujo art. 10.3 possibilita expressamente às partes a modificação do prazo 

prescricional respeitando os limites de redução e alongamento do curso do prazo.

Verificou-se ainda que, em casos relativos a direito da construção, as partes cos-

tumam resolver seus litígios pela via da arbitragem, adotando com razoável frequência as 

chamadas “Condições Fidic” como regras aplicáveis à resolução da disputa. Em casos como 

este, há previsão de estipulação de um tempo-limite para a instauração das demandas, uma 

espécie de convenção acerca da duração do prazo prescricional. Imagine-se que em uma 

arbitragem internacional regida pelas Condições Fidic e ao mesmo tempo pela lei brasileira 

surja uma suscitação da ocorrência de prescrição. Qual regra se adotaria? Como o direito 

938 GRANDE, Elisabetta. Development of Comparative Law in Italy. In: REIMANN, Mathias; ZIMMER-
MANN, Reinhard (Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 
2008. p. 108.
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brasileiro não permite a alteração do prazo de prescrição, certamente a regra do art. 192 do 

CCB “passaria por cima” das Condições Fidic, ante a imperatividade da referida norma. 

Caso contrário, se a lei material permitisse a alteração convencional do prazo, 

certamente valeria a escolha das partes, como ocorreu, por exemplo, no Caso CCI n.º 11.039 

de 2002.939

O que importa diante dessa relevante contribuição do direito comparado é que, 

de um lado, o caráter de imperatividade, de interesse público da questão acerca da dura-

ção do prazo, não seria ignorado, pois respeitar-se-ia um prazo-limite, e, por outro lado, 

privilegiar-se-ia a ampla autonomia das partes, que é o grande pilar da arbitragem, sobretudo 

a internacional. Como afirmou Reinhard Zimmermann, “a prescrição deve ser facilitada, 

especialmente reduzindo-se o período de prescrição por meio do acordo entre as partes”.940

3. Uma proposta de acréscimos e mudanças no direito brasileiro com reflexos 

específicos para a arbitragem

A prescrição extintiva, na qualidade de questão de direito material, deve estar 

contemplada tão somente no CCB ou em uma determinada lei material específica. Não obs-

tante a lei processual brasileira contemplar ligeiros dispositivos sobre prescrição, estes se 

devem aos efeitos promovidos em razão de sua expiração (art. 269, inciso IV, do CPC) e, 

ainda, aos efeitos que a figura processual da citação válida promove no intuito de interrom-

per a prescrição.

Diante de todo o cenário exposto, pensa-se que a regulamentação específica de 

pequenas questões a respeito da prescrição extintiva seria de grande valia para a arbitragem. 

Assim, formular-se-á, em primeiro lugar, uma proposta com o fim de acrescer hipóteses de 

939 Nesse sentido, ver ainda FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité 
de l’arbitrage commercial international. Paris: Litec, 1996. p. 673-674.

940 Tradução livre de “Prescription may be facilitated, especially by shortening the period of prescription, by 
agreement between the parties”. ZIMMERMANN, Reinhard. Comparative Foundations of a European 
Law of Set-Off and Prescription. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 16.
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interrupção da prescrição no âmbito arbitral (3.1) e, em segundo lugar, uma proposta visando 

a exclusão da regra relativa à inalterabilidade dos prazos prescricionais (3.2).

3.1. Uma proposta objetivando acrescer hipóteses de interrupção da prescrição visando 

os procedimentos arbitrais

A exemplo do que fizeram o direito italiano e o direito suíço, o direito material 

brasileiro merece o acréscimo de uma regra que resolva o problema da interrupção da pres-

crição na arbitragem sem a necessidade de utilização paralela do Poder Judiciário. 

O ponto de partida do procedimento arbitral se dá, em arbitragens institucionais, 

com o protocolo do pedido de instauração da arbitragem junto à determinada Câmara e, em 

arbitragens ad hoc, quando a parte interessada notifica a parte contrária a respeito do pleito 

arbitral. 

Como a interrupção da prescrição constitui um ato reservado apenas ao credor, a 

diligência deste é comprovada quando o seu pleito é invocado. Não havendo citação em pro-

cedimentos arbitrais e descartada a regra da retroeficácia prevista na lei processual brasileira 

para a arbitragem, pensa-se que o mero protocolo da demanda arbitral seria suficiente para 

interromper a prescrição, exatamente nos moldes propostos pela jurisprudência da Corte de 

Cassação francesa.941 No entanto, isso valeria para as arbitragens institucionais. No caso das 

arbitragens ad hoc, em que não há instituição administradora do procedimento, valeria a 

regra da notificação à parte contrária a respeito da intenção de se instaurar a arbitragem. Por 

conseguinte, um “transplante” das regras do direito italiano ou do direito suíço conjugado 

com a jurisprudência francesa seria salutar para o Brasil.

Sendo assim, sugerir-se-ia a criação de uma lei ditando as seguintes hipóteses de 

interrupção da prescrição:

941 Decisão proferida pela Corte de Cassação Francesa (2.ª Ch. Civ.) em 11 dez. 1985, Guilbert c/Société 
de Développement de transport artisanal par eaux (S.D.T.A.E), com nota de Jacques Pellerin, Revue de 
l’Arbitrage, Paris: Comité français de l’arbitrage, p. 387-390, 1987.
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• Pela formalização de compromisso arbitral;

• Em caso de arbitragem institucional, pela data do protocolo da demanda 

arbitral junto ao competente centro de arbitragem;

• Em caso de arbitragem ad hoc, pela data da notificação à parte contrária 

acerca da intenção de dar início ao procedimento arbitral.

Pensa-se que, adotando essas regras, quaisquer dúvidas acerca da interrupção da 

prescrição cessariam de vez, tanto em sede de arbitragem interna como em sede de arbitra-

gem internacional em que a lei aplicável ao mérito for a lei brasileira. Sem contar com o fato 

de que tal regra estaria em consonância com os princípios inerentes à prescrição e com os 

mais recentes julgados CCI analisados neste estudo.

Clama-se, dessa forma, para que os legisladores se inspirem nos modelos inter-

nacionais e estrangeiros, em um exercício verdadeiramente comparativo,942 com o intuito de 

acrescentar pequenas regras no direito material brasileiro, o que, sem dúvida, estancará dúvi-

das e colocará o Brasil em posição ainda mais confortável do que já se encontra em matéria 

de arbitragem, seja interna, seja internacional.

3.2. Uma proposta visando à exclusão da regra relativa à inalterabilidade dos prazos 

prescricionais

A única efetiva mudança que se almejaria para o direito material brasileiro, prin-

cipalmente em prol das relações desenvolvidas no âmbito da arbitragem tanto interna quanto 

internacional, seria possibilitar a modificação convencional dos prazos de prescrição, com 

respeito aos limites impostos pelo interesse público.

942 Bénédicte Fauvarque-Cosson, ao tratar das funções do direito comparado, à luz do direito francês, aduz: 
“At the dawn of this new century, the renaissance of comparative law in France is just beginning. The 
discipline is leaving the dusty shelves of old libraries to play an active roles in the day-to-day activities 
of modern legal practice: legislators seek inspiration from foreign or international models; judges use 
comparative law as device to reach a decision, or to justify the one they have already chosen […]” 
(Development of Comparative Law in France. In: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard 
(Ed.). The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 37).
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Modificada a regra do art. 192 do CCB, certamente os maiores beneficiados se-

riam não apenas os operadores da arbitragem, mas a própria sociedade, pois, com a redução 

do prazo, o estado de incerteza duraria menos e a paz social seria concretizada em menor 

tempo.

Pensando assim, não só nos litígios internos, mas também naqueles que trami-

tam sob a órbita internacional, sugerir-se-ia que o direito brasileiro adotasse uma regra idên-

tica à do art. 2.254 do CC francês, cuja redação é a seguinte: “A duração da prescrição pode 

ser reduzida ou alongada por acordo das partes. Todavia, a prescrição não pode ser reduzida 

para menos de um ano nem alongada por mais de dez anos”.

Ou senão uma regra adotada em moldes similares ao do direito alemão, que na 

seção n.º 202 do BGB dispõe no item 2 que o “período de prescrição não poderá ser estendi-

do por transação legal em prazo superior a trinta anos desde o início da contagem do prazo”. 

Obviamente, para o direito brasileiro, em vez de trinta, o prazo máximo atingiria o teto legal, 

que é de dez anos, mas nada impediria que as partes reduzissem consensualmente o prazo, o 

que seria benéfico ao interesse público e agradaria os operadores da arbitragem.

Tal regra se coadunaria com o princípio segundo o qual, no âmbito interno, a 

prescrição extintiva constitui matéria de interesse público, pois limita o tempo de redução e 

alongamento do prazo, encontrando-se em perfeita sintonia com a disposição do art. 205 do 

CCB, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe tenha fixado pra-

zo menor, isto é, o tempo de alongamento proposto se coadunaria com o prazo prescricional 

máximo fixado pela lei brasileira, que é de dez anos.

E não é só: beneficiaria e muito os operadores da arbitragem internacional nas 

arbitragens decididas à luz da lei material brasileira, visto que os chamados contractual time 

limits sempre dependerão de uma análise dos árbitros da lei aplicável ao mérito da controvér-

sia. Se esta permitir a alteração, com toda a certeza valerá o que foi escolhido pelas partes.

Ao menos em relação ao Brasil, pensa-se que apenas as questões debatidas neste 

tópico deveriam receber uma maior atenção do nosso legislador.
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Bem diferente é o tratamento que a prescrição extintiva merece obter na órbita 

internacional, sobretudo em matéria de arbitragem internacional, conforme se verificará no 

capítulo seguinte.
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Capítulo 2  
A REGULAMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA COM 
REFLEXOS NO PLANO DA ARBITRAGEM INTERNACIONAL

A análise procedida no capítulo anterior tentou demonstrar que, no âmbito do 

direito interno, algumas questões relativas ao instituto da prescrição extintiva comportariam 

uma regulamentação específica, de modo a conferir maior conforto e segurança aos opera-

dores da arbitragem.

Se na esfera interna pequenos acréscimos e uma mudança na lei permitiriam 

não só uma melhor compreensão de determinadas questões (por exemplo, a interrupção da 

prescrição), como uma maior eficácia nas relações submetidas à arbitragem (por exemplo, 

se fosse modificada a regra relativa à inalterabilidade dos prazos de prescrição), na esfera 

internacional as questões sobre prescrição ganhariam uma amplitude maior no sentido de 

regulamentação.

Certificou-se ao longo da tese que, na esfera da arbitragem internacional, a pres-

crição extintiva não é apenas qualificada, mas segue também o regime jurídico imposto pelo 

estatuto da obrigação, isto é, fica atrelada à lex causae, a lei que se aplica ao fundo do litígio. 

Isso, por si só, já seria um elemento de segurança para as partes, que ficariam despreocupa-

das com as disposições de eventual lei forense, como é o caso da lex arbitri. 

Entretanto, ainda assim, a diversidade de leis regentes da prescrição extintiva po-

deria gerar efeitos bons ou ruins para as partes, isto é, poderiam essas leis prever a inalterabili-

dade ou não dos prazos de prescrição, a suspensão ou não da prescrição por conta das negocia-

ções prévias, a troca de hipóteses de interrupção pela suspensão da prescrição etc. Em suma, o 

sucesso ou insucesso de algum pleito sobre prescrição ficaria a depender da lex causae, o que 

seria normal, pois fora a lei que as partes escolheram para reger a sua controvérsia.

Conquanto se preserve na arbitragem o princípio da autonomia da vontade, re-

velada e muito pela escolha das partes da lei regente do procedimento e do mérito da con-

trovérsia, seria interessante colocar à disposição das partes regras que promovessem, no 
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mínimo, uma harmonização ou, se possível, uma uniformização das questões sobre prescri-

ção. Resolver-se-ia, assim, a questão relativa à duração dos prazos prescricionais, a forma 

de contagem do prazo, as hipóteses de suspensão ou interrupção, os efeitos da expiração do 

prazo prescricional, entre outros pontos.

Este último capítulo pretende justamente, à luz de toda a discussão apresen-

tada ao longo da tese, justificar as grandes razões para que haja um tratamento uniforme 

ou no mínimo harmônico das questões sobre prescrição extintiva no âmbito da arbitragem 

internacional. Para o deslinde deste último item da tese, propõe-se uma divisão tripartite: a 

primeira comportará uma análise de uma premissa básica para o correto tratamento da pres-

crição extintiva no contexto dos litígios da arbitragem internacional (1), enquanto a segunda 

tentará demonstrar quais são as premissas essenciais para o mencionado correto tratamento 

(2). Finalmente, a terceira analisará a necessidade de tratamento harmônico, ou, se possível, 

uniforme, da prescrição extintiva no âmbito da arbitragem internacional (3).

1. A premissa básica para o correto tratamento da prescrição extintiva no contexto 

dos litígios da arbitragem internacional

Antes de discorrer acerca de qualquer tipo de projeto ou proposta de regula-

mentação de questões sobre prescrição extintiva com reflexos diretos na arbitragem inter-

nacional, é necessário estabelecer premissas, tanto básicas como essenciais, para o correto 

tratamento da prescrição extintiva no contexto dos litígios da arbitragem internacional. Em 

relação às básicas, cita-se o ponto nodal e crucial para o deslinde da questão: a prescrição 

extintiva constitui matéria de mérito, submetida à lex causae ou à lei que mais se conectar 

com o litígio.

Quando Donaldo Armelin afirmou a inexistência de uma regulamentação es-

pecífica sobre prescrição no âmbito da arbitragem, o fez em alusão ao fato de a Lei n.º 

9.307/1996 outorgar às partes a escolha da lei material a ser aplicada pelo árbitro ou pelo 

tribunal arbitral.943

943 ARMELIN, Donaldo. Prescrição e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 15, 
p. 65, out.-dez. 2007.
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As considerações do referido autor são corretas, mas válidas para a arbitragem in-

ternacional. Ao contrário da arbitragem interna, é na arbitragem internacional que ocorre a dis-

puta inerente a uma relação jurídica internacional, e, nesse campo, existe um largo espaço para 

que as partes escolham a lei que regerá o fundo do litígio. Essa escolha ou a falta dessa escolha, 

aliada às diversas leis que se reputariam eventualmente aplicáveis a um procedimento arbitral, 

constituiria o ponto de partida para o desencadeamento das questões sobre a prescrição.

Por mais que na órbita da arbitragem internacional existam posições conserva-

doras, porém minimalistas, que recorrem a uma determinada lei (que não era a escolhida 

expressamente pelas partes) para reger a prescrição, a lógica da prescrição na esfera interna-

cional conduz os árbitros a vinculá-la à lei que reger a obrigação, sem contar com a seleção 

pelos árbitros, mediante o método da voie directe, da lei que mais se conectar com o litígio, 

nos moldes da Convenção de Roma de 1980.

Essa premissa básica – vinculação da prescrição à lex causae ou lei que os ár-

bitros reputarem apropriada – é aceita e válida conforme a exposição realizada não só à luz 

do direito comparado,944 mas também por meio dos julgados CCI explanados ao longo deste 

estudo.945 E, o que é muito importante lembrar, pouco importa se a lei que reger a obrigação 

ou a lei mais conectada com a causa trate a prescrição como matéria de processo. Não existe, 

em arbitragem internacional, teoria de que a prescrição extintiva tratada como matéria pro-

cessual seja reservada à apreciação exclusiva do juiz estatal.946 

944 Exemplos dignos de nota nesse sentido, a Foreign Limitation Period Act de 1984, editada pela Inglaterra, 
e a Uniform Conflict of Laws Act, editada no ano de 1982 pelos Estados Unidos da América, mas com 
poucas adesões. Em ambos os países, como se sabe, a prescrição é tradicionalmente tratada como matéria 
de processo.

945 Destacam-se as seguintes sentenças: Sentença preliminar proferida no caso CCI n.º 6.371 de 1989. Bulletin 
de la cour internationale d’arbitrage de la CCI, Paris: ICC Publication, v. 13, n. 2, p. 64-67, 2002; e 
Sentença proferida no caso CCI n.º 10.452 de 2001. ICC International Court of Arbitration Bulletin, 
Paris: ICC Publication, v. 16, n. 1, p. 106, 2005.

946 Já em sede de arbitragem interna, nos países em que a prescrição extintiva é tratada como matéria de 
processo, a questão é controvertida. Enquanto a Corte Suprema da Califórnia segue a linha do Federal 
Arbitration Act norte-americano, entendendo que as questões sobre statute of limitations são reservadas 
para a decisão dos árbitros (nesse sentido v. Corte Suprema da Califórnia, decisão 21.05.2007, Wagner 
Construction Company v. Pacific Mechanical Corporation in 2007 Westlaw 41 Cal. 4th 19, 157 P.3d 
1029, 58 Cal. Rptr. 3d 434), a Corte de Apelações do Estado de Nova York entende que as questões sobre 
prescrição não estão ao alcance dos árbitros, sendo reservadas à jurisdição estatal (nesse sentido, v. Corte 
de Apelações de Nova York, decisão 24.03.2005, Diamond Waterproofing Systems, Inc. v. 55 Liberty 
Owners Corp. in Westlaw 4 N.Y.3d 247, 826 N.E.2d 802, 793 N.Y.S2d 831).
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A ausência de foro na arbitragem aliada à liberdade dos árbitros de decidir o 

conflito da maneira que reputar apropriada, elaborando, às vezes, a sua própria regra de 

conflito,947 conduz à derradeira conclusão de que a prescrição só pode ser tratada à luz da lei 

que reger a obrigação ou a que mais se conectar com a causa.

Sendo essa uma premissa básica e elementar para qualquer arbitragem de cunho 

internacional, o correto tratamento da prescrição nesse âmbito requer o estabelecimento de 

outras premissas, que deixam de ser apenas básicas, e são absolutamente essenciais. É o que 

se verificará no item seguinte.

2. Premissas essenciais para o correto tratamento da prescrição extintiva no contexto 

dos litígios da arbitragem internacional

O tratamento uniformizado ou no mínimo harmônico da prescrição extintiva 

e seus efeitos no âmbito da arbitragem internacional não seria algo facilmente alcançável 

se não se compreendessem determinados tópicos cruciais a respeito das implicações da 

prescrição. Presente e reconhecida em todos os ordenamentos jurídicos internos dos países 

civilizados,948 a prescrição é de tamanha importância que, na esfera do direito internacional 

público, é entendida como um princípio geral do direito, no sentido do art. 38 do Estatuto da 

Corte Internacional de Justiça.949 

Nas legislações internas dos países, a prescrição extintiva age no intuito de 

preservar o interesse público, fulminando ações judiciais ou pretensões arbitrais aduzidas 

947 Jean Robert explica com clareza essa questão: “Dans un second système, et constatant le détachement de 
l’arbitrage des cadres législatif et juridictionnel de l’Etat, l’on propose de laisser libre l’arbitre de régler 
le conflit de lois de la manière la plus appropriée, l’arbitre pouvant au besoin forger lui-même sa propre 
règle de conflit” (De la règle de conflit à la règle matérielle d’arbitrage international (spécialement en droit 
international privé français). The Art of Arbitration. Essays on International Arbitration. Liber Amicorum 
Pieter Sanders. The Netherlands: Kluwer law and Taxation Publishers, 1982. p. 277).

948 Segundo Alan Redfern e Martin Hunter, “Time limits for bringing legal proceedings by way of arbitration 
or litigation are imposed by the law of most, if not all, countries” (Law and Practice of International 
Commercial Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 1991. p. 194-195).

949 Nesse sentido, as conclusões apresentadas pelo Instituto de Direito Internacional – La prescription 
libératoire en droit international public. Institut de droit international, Session de La Haye (1925) in 
Mélanges – Droit International – 1910-1926. Faculté de droit de Paris, 1925, p. 17. 
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tardiamente. Trata-se de uma regra situada nos confins da ordem pública interna,950 ou 

de ordem pública puramente doméstica, como sustenta Martim Della Valle, mas que no 

contexto internacional adquire contornos bem menos rigorosos do que no plano interno.951 

Como asseverara P.A. Verykios, a prescrição na esfera do direito internacional possui uma 

“existência própria”,952 distinguindo-se radicalmente da prescrição verificada no plano in-

terno. Tal afirmação é válida e aplicável às relações mantidas sob a esfera da arbitragem 

internacional.

Em razão dessa “existência própria”, três elementos essenciais fundamentam 

o correto tratamento da prescrição extintiva nas relações jurídicas resolvidas na esfera da 

arbitragem internacional: o primeiro, e de maior importância, é o fato de que, em arbitragem 

internacional, a prescrição extintiva é apenas um instrumento de defesa e não afeta o direito 

(2.1). O segundo, também relevante, se explica pelas razões de que, em arbitragem interna-

cional, a prescrição extintiva não configura matéria de ordem pública (2.2). E, finalmente, 

o terceiro e último elemento que deve se considerado neste tópico é a prevalência do fim 

mediato da prescrição extintiva, que, no âmbito internacional, é o da preservação e garantia 

da estabilidade das relações jurídicas internacionais (2.3).

2.1. Prescrição extintiva é apenas um instrumento de defesa e não afeta o direito

Não se objetiva detalhar neste tópico todas as razões que fundamentam a premis-

sa segundo a qual, no âmbito internacional, a prescrição extintiva opera como um simples 

meio de defesa, deixando de afetar o direito em si. Trata-se de questão detalhada no tópico 

dedicado aos efeitos da expiração do prazo prescricional.

950 Nesse sentido, v. DELLA VALLE, Martim. Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacio-
nal. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 333. 
No prelo.

951 Assim já dizia Roger Pinto: “La prescription, établie par un droit interne, peut ne pas répondre aux 
exigences du droit internacional” (La prescription en droit international. Recueil des cours de l’académie 
de droit international de La Haye, t. 1 p. 387-455, especialmente p. 447, 1955).

952 Segundo P.A. Verykios, “S’agissant de la prescription de dettes d’origine privée, la prescription de droit 
international est intimement liée à la prescription, suivant la loi interne competente, de la réclamation 
privée, mais la prescription de droit international a une existence propre” (La prescription en droit 
international public. Paris: Pedone, 1934. p. 191).
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No entanto, apenas para consignar e esgotar a questão, deve-se reafirmar que 

a primeira premissa de cunho essencial que deve ser observada em relação à prescrição no 

âmbito da arbitragem internacional é que o instituto prescricional funciona como um simples 

meio de defesa. 

Isso implica afirmar que, conquanto a lei aplicável ao mérito do litígio dispo-

nha que a prescrição extintiva possa ser decretada de ofício (caso do Brasil), no âmbito 

da arbitragem internacional isso não ocorre. Primeiro, porque a decretação ex officio é um 

dispositivo processual inaplicável à arbitragem; segundo, porque é um direito do devedor 

opor ou não a prescrição. É direito disponível, empregado apenas como meio de defesa, 

mas, quando utilizado, pode gerar as consequências necessárias à estabilidade e à paz 

social. Não fosse por esses dois últimos motivos, não haveria razão para a existência da 

prescrição.

Como analisado no tópico referente aos efeitos da expiração do prazo prescri-

cional, a liberdade concedida às partes na arbitragem internacional deve ser a mais ampla 

possível, inclusive no que concerne à intenção ou não de uma parte alegar a ocorrência 

de prescrição. Nunca se sabe das intenções das partes em uma arbitragem internacional. 

Nunca se sabe quando a oposição de algum elemento como a prescrição pode ou não ser 

interessante a título de estratégia de defesa. Nunca se sabe se o devedor possui a intenção 

de pagar uma dívida mesmo prescrita, como forma de manutenção de uma sadia relação 

comercial com credor. Entende-se, assim, que, nas relações comerciais internacionais, o 

elemento prescrição pode até mesmo ser abolido, quer dizer, ignorado (nunca renunciado, 

obviamente, antes de consumado o prazo), pelo prescribente por razões de estrita estraté-

gia comercial.

Trata-se de uma regra, como visto, que encontra harmonia na seara internacio-

nal, estando consignada em importantes diplomas utilizados pelos operadores da arbitragem 

internacional, como a Convenção de NY de 1974 (art. 24) e nos Princípios Unidroit de 2004 

(art. 10.9), e que, adotando a teoria do weak substantive approach da prescrição, o fazem 

visando os anseios dos operadores do comércio internacional, deixando o direito, sempre, 

em estado latente.
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2.2. Prescrição extintiva não configura matéria de ordem pública na esfera da arbitra-

gem internacional

A segunda essencial premissa que se deve adotar em relação à prescrição no 

contexto dos litígios da arbitragem internacional é o fato de que, diferentemente do plano in-

terno, a prescrição extintiva não se configura como um instituto de ordem pública no âmbito 

da arbitragem internacional.953 A inderrogabilidade das normas sobre prescrição fundamenta 

o seu caráter de ordem pública na esfera interna,954 mas, por outro lado, outra e bem diferente 

é a postura adotada no plano internacional.955 

A começar pelo direito internacional privado, em que as normas de conexão se 

operam plenamente, com as qualificações realizadas a partir da lex fori ficou demonstrado 

que a prescrição extintiva não é capaz de criar barreiras aos atos ou julgados estrangeiros 

(segundo a visão brasileira), não se configurando, assim, como matéria de ordem pública 

internacional.956 Relembre-se que, no âmbito do direito internacional privado, a aplicação do 

direito estrangeiro é plena naquilo que ela é aceitável, merecendo rejeição tão somente nos 

casos que há uma expressa incompatibilidade do direito estrangeiro com as normas funda-

mentais do foro.

Transposta a questão para o âmbito da arbitragem internacional, ainda mais forte 

é a teoria de que a prescrição não constitui matéria de ordem pública.

953 Segundo Karl-Heinz Böckstiegel, “[…] in the modern practice of courts and arbitral tribunals, public policy 
does not seem to be a major obstacle to international arbitration. At least that can be said for international 
as distinct from national arbitration” (Public policy as a limit to arbitration and its enforcement. Revista 
de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 21, p. 166, 2009).

954 Nesse sentido, Izabel de Albuquerque Pereira afirma que, no “plano interno, [a ordem pública] funciona 
como um princípio limitador da autonomia da vontade das partes ao determinarem o conteúdo de suas 
relações jurídicas. Restringe, portanto, a liberdade individual, as disposições e as convenções particulares 
sempre que contrárias às leis cogentes do foro” (A ordem pública nas arbitragens comerciais internacio-
nais. O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2006. p. 524).

955 Nesse sentido v. DOLINGER, Jacob. A evolução da ordem pública no direito internacional privado. 1979. 
Tese (Cátedra) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 10. Ver ainda ALMEIDA, 
Ricardo Ramalho. Arbitragem comercial internacional e ordem pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 297-298.

956 Nesse sentido, v. DOLINGER, Jacob. Ordem pública – Prescrição – Direito comparado. Revista de Direi-
to Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, v. 226, p. 365, out.-dez. 2001.
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O objetivo final da arbitragem é proporcionar a lavratura de uma sentença que 

possa ser reconhecida e cumprida pelas partes, de modo que a efetividade do julgado sempre 

dependerá de uma estrita observância dos árbitros em relação às questões consideradas de 

ordem pública presentes em alguma lei conectada com a disputa, que tivessem alguma possi-

bilidade de macular a sentença de nulidades.957 Mas essa dita ordem pública, dentro da esfera 

internacional, não se refere à prescrição. Prescrição e seus efeitos ditados por determinado 

ato estrangeiro não configuram elementos capazes de colocar em jogo a moral, a soberania, 

os valores essenciais da justiça ou mesmo infringir preceitos filosóficos e sociológicos de 

determinado foro, fatores que representam e fundamentam a verdadeira ordem pública.958 O 

que de chocante ou de perturbador haveria se um prazo prescricional maior ou menor do que 

o de eventual foro fosse aplicado? O que de chocante ou de perturbador haveria se fosse re-

conhecido um ato que implicasse a modificação convencional de um prazo de prescrição?959

Com efeito, as regras de prescrição consideradas de “interesse público” e obri-

gatórias, conforme posto no direito interno, adquirem outra conotação no plano internacio-

nal. Como explica Karl-Heinz Böckstiegel, a obrigatoriedade dessas normas ou o interesse 

público nelas revestido é típico do âmbito interno, e não reflete a existência de princípios 

957 Nesse sentido, considera Izabel de Albuquerque Pereira: “Entende-se, sobretudo, que, para garantir a 
efetividade do laudo, que o árbitro deverá observar não só a ordem pública dos países que tenham algum 
interesse e/ou alguma conexão com a disputa arbitral, bem como suas regras imperativas” (A ordem 
pública nas arbitragens comerciais internacionais. O direito internacional contemporâneo: estudos em 
homenagem ao Professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 524).

958 Como afirma Karl-Heinz Böckstiegel: “What is considered to be part of public policy in one state may not 
be seen as a fundamental standard in another state with a different economic, political, religious or social, 
and therefore, legal system” (Public policy as a limit to arbitration and its enforcement. Revista de Arbi-
tragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 21, p. 165, 2009). Em igual sentido manifesta-se Andreas Bucher: 
“Le rôle primaire de la clause d’ordre oublic consiste en la sauvegarde des valeurs essentielles de justice, 
qui sont à la base de l’ordre juridique” (L’ordre public et le but social des lois en droit international privé. 
Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, t. 239, p. 26, 1993). V. ainda Paulo 
Borba Casella: “A ordem pública nacional corresponde ao conjunto de valores imperativos que se encon-
tram permeados no ordenamento jurídico e que devem preponderar no exercício da jurisdição” (A ordem 
pública e a execução de cartas rogatórias no Brasil. Revista de Faculdade de Direito USP, São Paulo: 
FDUSP, v. 98, p. 568, 2003). Por último, confira-se o pertinente entendimento de Izabel de Albuquerque 
Pereira: “Repise-se, contudo, que o aplicador da lei não dispõe de uma bússola para distinguir, dentro 
de seu ordenamento jurídico, o que seria essencial a ponto de ser respaldado pela ordem pública. Nestes 
casos, o juiz deverá, no momento em que irá proferir sua decisão, aferir, pela mentalidade e sensibilidade 
médias de sua sociedade, aqueles valores morais, filosóficos, políticos e jurídicos básicos que devem ser 
protegidos pelo véu da ordem pública” (A ordem pública nas arbitragens comerciais internacionais. O di-
reito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p. 512).

959 Sobre outras questões que permitiriam entender a prescrição como não sendo questão de ordem pública 
internacional, v. DELLA VALLE, Martim. Da decisão por equidade na arbitragem comercial internacio-
nal. 2009. Tese (Doutoramento) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 181. 
No prelo.
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fundamentais do foro, sendo apenas obrigatórias por uma questão de “eficiência legal”.960 É 

por isso que as questões de ordem pública puramente doméstica não possuem o condão de 

causar qualquer interferência em sede de arbitragem internacional.

Na arbitragem internacional, não há foro, e o árbitro não é defensor ou protetor 

de nenhuma lei específica, não tem a obrigação de garantir a ordem pública de qualquer 

Estado em particular.961 Cabe, em princípio, julgar conforme a lei que as partes escolherem 

para reger o mérito da disputa ou, na ausência dessa escolha, aplicar à causa o que entender 

mais apropriado.

Isso não significa que, diante da ausência de uma determinada lei expressa, e sur-

gida uma alegação de ocorrência de prescrição extintiva, os árbitros devam buscar apoio em 

uma eventual lei forense (lei da sede da arbitragem, por exemplo) para decidir sobre a pres-

crição. O árbitro internacional, como guardião da “ordem no comércio transfronteiriço”,962 

deve sim zelar pela proteção dos seus participantes, isto é, as partes envolvidas na arbitragem, 

respeitar os usos e costumes do comércio internacional e, de uma forma geral, respeitar o 

que poderia chamar de regras transnacionais de uso admitido pela comunidade internacional.

O que se pôde aferir nesta tese é que, em relação à arbitragem internacional, a 

prescrição extintiva se encaixa nas ditas regras transnacionais. Não como regra de ordem 

pública transnacional,963 mas como uma regra que, fazendo parte de todos os ordenamentos 

960 No original, afirma Karl-Heinz Böckstiegel: “In this context, attention should also be drawn to the 
distinction between public policy and public law. In most national legal systems public law will typically 
be mandatory, but by no means also thereby automatically part of and reach the level of public policy. This 
is especially obvious for more technical rules of public law which does not reflect fundamental principles, 
but are only mandatory for reasons of legal efficiency” (Public policy as a limit to arbitration and its 
enforcement. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 21, p. 166, 2009).

961 Nesse sentido v. GAILLARD, Emmanuel. Thirty Years of Lex Mercatoria: Towards the Discriminating 
Application of Transnational Rules. ICCA Congress Series 1994. Planning Efficient Arbitration 
Proceedings: the Law Applicable in International Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 1996. 
p. 570-590. No mesmo sentido, v. ALMEIDA, Ricardo Ramalho. Arbitragem comercial internacional e 
ordem pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 143-144.

962 Nesse sentido, v. PEREIRA, Izabel de Albuquerque. A ordem pública nas arbitragens comerciais inter-
nacionais. O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 521.

963 A regra de “ordem pública transnacional” se encaixaria no que se chama de regra de ordem pública (real-
mente internacional) utilizada pelos árbitros internacionais em prol da crescente solidariedade internacio-
nal existente no âmbito do comércio internacional. Traduzir-se-ia na existência de uma autêntica e efetiva 
lex mercatoria, como entende Izabel de Albuquerque Pereira (A ordem pública nas arbitragens comer-
ciais internacionais. O direito internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Jacob  
Dolinger. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 526). Sobre a noção específica de “ordem pública transnacio-
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jurídicos dos países civilizados, possui uma existência própria no direito internacional, re-

solvendo os anseios da comunidade internacional.964 A transposição dessa existência própria 

da prescrição na seara internacional é corroborada pelos diplomas da Convenção de NY de 

1974, porém com destaque ainda maior para os Princípios Unidroit de 2004. A elaboração 

de regras específicas sobre prescrição extintiva no corpo desses princípios afasta qualquer 

suposta conexão da prescrição extintiva a um instituto de ordem pública na esfera interna-

cional.

Um exemplo apresentado na prática da arbitragem que comprova a ausência 

de qualquer caráter de ordem pública internacional da prescrição extintiva foi a sentença 

proferida no caso CCI n.º 7.375 de 1996. O tribunal arbitral, em vez de aplicar à prescrição 

uma eventual lei forense, como fora suscitado, neutralizou a questão quando determinou 

que à prescrição se aplicassem os Princípios Unidroit.965 Isto é, em vez de se limitar a uma 

ou outra ordem pública, promoveu o sentimento de justiça contratual, atribuindo à causa um 

denominador comum, sem ter ferido qualquer princípio de ordem pública.966

A intervenção da ordem pública, no que diz respeito à prescrição extintiva, no 

âmbito da arbitragem internacional, é, portanto, inexistente, pois a comunidade internacional 

coerentemente fez constar expressamente a sua existência, que deve ser seguida e apreciada 

pelos árbitros internacionais tão somente quando ao caso se mostrar pertinente ou necessário. 

nal”, v. KESSEDJIAN, Catherine. Transnational Public Policy. ICCA Series n. 13. International Arbitra-
tion 2006: back to basics? The Hague: Kluwer Law International, 2007. p. 857-870. 

964 Assim, caracterizando essas “regras transnacionais”, manifesta-se Emmanuel Gaillard: “The terms 
‘transnational rules’ and ‘general principles of international commercial law’ are preferable to ‘lex 
mercatoria’ because they imply that the solution to the problems of the business community may also be 
found in national legal systems, and because they make clear that the specificity of such rules systems more 
from their source than from their content” (Thirty Years of Lex Mercatoria: Towards the Discriminating 
Application of Transnational Rules. ICCA Congress Series 1994. Planning Efficient Arbitration 
Proceedings: the Law Applicable in International Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 
1996. p. 571).

965 Sentença Parcial proferida no caso CCI n.º 7.375 de 1996. ICC International Court of Arbitration Bulle-
tin, Paris: ICC Publications, v. 11, p. 37, 2001.

966 Nesse sentido, Ibrahim Fadlallah ao escrever sobre a ordem pública nas sentenças arbitrais ressaltou: 
“[...] l’arbitre utilize ls règles d’ordre public dans le sens qui lui paraît le plus conforme à son sentiment 
de la justice contractuelle dans l’affaire dont il est saisi [...] la conformité avec la solution retenue par 
les arbitres comme étant la plus juste, celle qui correspond le mieux à l’attente légitime des parties. En 
un mot: une grande liberté au service du résultat rechercé” (L’ordre public dans les sentences arbitrales. 
Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye, t. 249, p. 417, 1994).
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Trata-se de uma premissa essencial para o correto tratamento da prescrição 

extintiva na esfera internacional, de modo a desvincular da arbitragem quaisquer leis que 

pudessem interferir no procedimento a título de “suposta” exceção de ordem pública. 

A prescrição possui, portanto, um reconhecimento tão amplo e tão importante 

que, em razão dos seus aspectos imperativos nos confins internos, ganha relevo internacio-

nal, sempre com o intuito de preservar a estabilidade das relações jurídicas. 

2.3. Prevalência do fim mediato da prescrição extintiva: garantia de estabilidade das 

relações jurídicas internacionais submetidas à arbitragem

Finalmente, para que haja um correto tratamento do instituto da prescrição extin-

tiva na seara da arbitragem internacional é preciso que seja compreendida a finalidade, ainda 

que mediata da prescrição, que é promover a paz social.

A prescrição extintiva, seja no âmbito do direito interno, seja internacional, é 

uma só. Roman K. Kuratowski já afirmava que a “prescrição afeta não apenas os interesses 

das partes, mas a comunidade como um todo”.967 Entretanto, tal unicidade se deve à sua 

essência, não às suas diversas regras operacionais. Não se está dizendo que os objetivos da 

prescrição no direito interno e internacional são distintos, o que não é, mas simplesmente 

afirmar que o rigorismo do instituto é mais atenuado no plano internacional.

 O chamado “interesse público” inerente às relações internas é transposto para 

o âmbito internacional no sentido da estabilidade das relações jurídicas internacionais. A 

prescrição extintiva, apesar de constituir um mero instrumento de defesa posto à disposição 

do prescribente, de caráter nefasto, pois elimina a possibilidade de nova demanda, é um ins-

tituto, nos dizeres de P.A. Verykios, “salutar”968 para sociedade, pois, ao dar estabilidade às 

967 No original: “Prescription affects not merely the parties but the interests of the community as a whole”. 
KURATOWSKI, Roman. K. Limitation of actions founded on contract and prescription of contractual 
obligations in Private International Law. Estratto Dagli Atti del Terzo Congresso di Diritto Comparato. 
Roma: Edizione Dell’Istituto Italiano di Sudi Legislativi, 1955. v. 3, p. 457.

968 Segundo o referido autor, “Il est vrai que, si les effets de la prescription sont toujours salutaires pour 
la société, ils peuvent quelquefois être néfastes pour les particuliers [...]” . E, em outra passagem, 
confirma a premissa aqui invocada: “C’est donc, la nécessité social, l’une des raisons déterminantes de 
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relações jurídicas, promove a paz social. Trata-se de uma questão que, segundo Kaj Hobér, 

não pode ficar imune aos interesses da comunidade internacional, não apenas por questões 

de ordem social, mas também por interesses econômicos.969 

Na arbitragem internacional não é diferente. O árbitro ou tribunal arbitral que 

decretar a prescrição da pretensão arbitral na esfera internacional o estará fazendo em 

nome da lei que reger a obrigação, e contribuirá para que a estabilidade da relação jurídica 

seja preservada. Colaborará para que a empresa comercial instada a se defender de uma 

demanda seja preservada em razão do desaparecimento, ao longo do curso do prazo pres-

cricional, das provas que poderia contrapor. Em resumo: contribuirá para que a estabilida-

de das relações comerciais submetidas à arbitragem, ou a “estabilidade dos negócios”,970 

seja assegurada.

A prescrição fundada no princípio da estabilidade das relações comerciais inter-

nacionais foi lembrada nos trabalhos preparatórios para a Convenção de NY de 1974. Em 

uma das discussões, o representante brasileiro, Nehemias Gueiros, ressaltou a importância 

de um prazo curto de prescrição de modo a assegurar não apenas a estabilidade, mas garantir 

o rápido trâmite das negociações típicas do comércio internacional.971 

Igualmente, os Princípios Unidroit de 2004, ao incorporarem a regra da modi-

ficação convencional do prazo prescricional, o fizeram respeitando um determinado limite 

la reconnaissance de la prescription en droit international”. VERYKIOS, P.A. La prescription en droit 
international public. Paris: Pedone, 1934. p. 3 e 25.

969 Diz o referido autor, no original: “With respect to considerations of public interest, extinctive prescription 
of international claims meets important social and economic requirements by providing for a certain 
amount of order and stability in relations between states in that claims are prevented from surviving for 
ever. From a public interest point of view it is also important for the international community that claims 
cannot be successfully filed after long laps of time”. HÓBER, Kaj. Essays on International Arbitration. 
New York: Jurisnet, 2006. p. 182.

970 Termo utilizado pelo Professor Kazuaki Sono, ao apresentar o comentário oficial à Convenção de NY de 
1974. Ver ainda a parte introdutória da nota explicativa do secretariado da Uncitral concernente à referida 
convenção (já mencionada na primeira parte da tese).

971 No original: “M. GUEIROS (Brésil) rappelle que la CNUDCI a fixé son choix sur un délai de quatre 
ans à titre de compromis. Deux élements doivent être pris en considération pour déterminer la durée du 
délai: la nécessité d’assurer la stabilité des relations commerciales et celle de prévoir un temps suffisant 
pour examiner les documents litigieux et procéder à des négotiations. Puisque les transactions se font 
rapidement dans le monde moderne, il serait préferable, de l’avis de la délégation brésilienne, de prévoir 
un délai de trois ans [...]”. CONFÉRENCES des Nations Unies sur la prescription en matière de vente 
internationale d’objets mobiliers corporels. Documents officiels. New York: Nations Unies, 1975. p. 177.
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(dez anos), a fim de promover a “restauração da paz e a prevenção contra um contencioso 

especulativo cujas provas já não mais existem”.972

Resumindo, o chamado “interesse público” característico da prescrição extin-

tiva no âmbito interno é traduzido para a esfera comercial internacional pela garantia da 

estabilidade negocial, eliminando as incertezas, simplificando os negócios, como já dizia 

Carpenter,973 tornando mais sadias as relações comerciais internacionais.

As três premissas essenciais acima elencadas e descritas fazem com que se pen-

se na necessidade de um tratamento, no mínimo, harmônico, ou se possível uniforme dos 

efeitos que a prescrição extintiva gera no âmbito da arbitragem internacional. É o que se 

analisará no ponto seguinte.

3. A necessidade de tratamento harmônico, ou, se possível, uniforme, da prescrição 

extintiva no âmbito da arbitragem internacional

A diversidade de leis aplicáveis à prescrição extintiva, aliada à diversidade de 

tratamento da matéria, constitui o ponto de partida para a tentativa de estabelecer um deno-

minador comum para as arbitragens internacionais. Definida a lei aplicável, outras questões 

de ordem operacional podem surgir, como as formas de interrupção e suspensão da pres-

crição, a eventual possibilidade de modificação convencional dos prazos prescricional, os 

efeitos da expiração da prescrição, entre outros. Tais efeitos, como já visto, são bastante 

distintos, muito em razão das teses substancialista e processualista da prescrição, adotadas, 

respectivamente, pelos países de civil law e common law. 

E não é só. Ainda que a lei aplicável à prescrição extintiva fosse uma lei material 

que adotasse a tese substancialista da prescrição, problemas como a modificação convencio-

nal do prazo prescricional poderiam ocorrer, eis que nem todas as legislações admitem tal 

972 No original: “The objectives of this maximum period of ten years are the restoration of peace and the 
prevention of speculative litigation where evidence has faded”. Comentário oficial ao art. 10.2 dos 
Princípios Unidroit de 2004 disponível em: <http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.
htm>. Acesso em: 5 dez. 2010.

973 CARPENTER, Luiz. F. Da prescrição. 3. ed. Rio de Janeiro: Nacional de Direito, 1958. p. 82.
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mudança. É o caso do Brasil que, apesar de adotar a tese substancialista (com nuances)974 da 

prescrição, não admite a alteração pelas partes do prazo de prescrição, o que não sucede na 

Alemanha e na França, que também fazem uso da tese substancialista da prescrição.

O que se quer afirmar é que, não obstante a existência de possíveis leis para reger 

a prescrição extintiva em sede de arbitragem internacional, tais leis podem oferecer vanta-

gens e desvantagens para as partes, dependendo do seu conteúdo. Tal situação fez com que 

um tribunal arbitral, em uma arbitragem internacional CCI, neutralizasse a questão, decidin-

do as questões sobre prescrição com base nos princípios gerais do direito.975 

E é exatamente essa diversidade de leis regentes do mérito que pode gerar certa 

preocupação no que tange à prescrição extintiva. Por ser a prescrição um instituto que ocupa 

funções diferentes em diversos países – caráter processual ou material, matéria de ordem 

pública processual ou material –, o surgimento de uma solução única talvez pudesse mitigar 

alguns dos nefastos efeitos causados pelas diversas características da prescrição de acordo 

com determinada lei.

Chegar a um termo comum, alcançando adequação entre meios e fins em relação 

às questões acerca da prescrição extintiva no meio da arbitragem internacional, não seria 

tarefa fácil. Unificar a matéria em um sistema seria utópico.976 Todavia, o surgimento de 

um denominador comum poderia se tornar possível mediante a harmonização e, no limite, 

uma uniformização da matéria,977 pois a prescrição extintiva conservaria a sua identidade e 

974 Nuances que se justificam pela tese da weak substantive approach, em que o direito em si não resta extinto 
pela prescrição.

975 O que ocorreu na Sentença Parcial proferida no caso CCI n.º 7.375 de 1996. ICC International Court of 
Arbitration Bulletin, Paris: ICC Publications, v. 11, p. 37, 2001.

976 A respeito, Paulo Borba Casella assim se manifesta: “A harmonização, unificação e uniformização do 
direito não se colocam como fins em si mesmas; seria supérfluo, como utópico, pensar em sistemas 
fechados, teoricamente perfeitos – trata-se, antes, de alcançar adequação entre meios e fins” (Modalidades 
de harmonização, unificação e uniformização do direito – o Brasil e as Convenções Interamericanas de 
Direito Internacional Privado. In: CASELLA, Paulo Borba; ARAÚJO, Nádia de (Coord.). Integração 
jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado (Cidips) e o 
direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. p. 89).

977 Para Paulo Borba Casela, “Mais do que pretender total alinhamento, trata-se de aparar e eliminar arestas, 
permitindo convivência harmônica dos sistemas, nos quais desempenham papel vital as normas de 
conflito” (Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito – o Brasil e as Convenções 
Interamericanas de Direito Internacional Privado. In: CASELLA, Paulo Borba; ARAÚJO, Nádia de 
(Coord.). Integração jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de Direito Internacional 
Privado (Cidips) e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. p. 89.
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individualidade de trajetória,978 bastando a sua conciliação com os métodos e princípios da 

arbitragem internacional.

O tratamento harmônico encontraria apoio na evolução da jurisprudência arbi-

tral e do conceito de “ordem jurídica arbitral” (3.1), mas as vantagens do tratamento unifor-

me já se vislumbrariam caso as partes adotassem às suas controvérsias regras como as da 

Convenção de NY de 1974 ou dos Princípios Unidroit de 2004 (3.2). Após essa verificação, 

indagar-se-ia se seria válida uma regulamentação própria da prescrição extintiva como me-

dida de imposição de segurança jurídica às relações mantidas na esfera da arbitragem inter-

nacional (3.3).

3.1. A necessidade do tratamento harmônico da prescrição extintiva: apoio na evolução 

da jurisprudência arbitral e do conceito de “ordem jurídica arbitral”

Antes de discorrer acerca das razões que justificariam, no mínimo, um tratamen-

to harmônico da prescrição extintiva, visando os litígios da arbitragem internacional (3.1.2), 

é preciso, primeiramente, tecer breves considerações acerca do conceito de harmonização 

jurídica (3.1.1).

3.1.1. Breve noção do conceito de harmonização jurídica

Quando se fala em harmonização jurídica, pensa-se em um processo pelo qual 

diversos elementos são combinados ou adaptados entre si de modo a formarem um senso 

978 Segundo Paulo Borba Casella, “Ao se falar em modalidades de harmonização, unificação e uniformização 
do direito, além e ao lado dos desdobramentos de ordem político-institucional e conceitual suscitados 
por tais processos, cabe ter presente a dimensão estritamente técnica e operacional de tais processos, ou 
seja, como atuam e como podem ser inseridos e conciliados com ordenamentos jurídicos que, no mais, 
conservam sua identidade e individualidade de trajetória” (Modalidades de harmonização, unificação e 
uniformização do direito – o Brasil e as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado. In: 
CASELLA, Paulo Borba; ARAÚJO, Nádia de (Coord.). Integração jurídica interamericana: as Conven-
ções Interamericanas de Direito Internacional Privado (Cidips) e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. 
p. 77).
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comum e coerente, permitindo, de forma simultânea, que esses elementos possam conservar 

a sua individualidade.979 

Os “diversos elementos” acima mencionados são compreendidos por Paulo 

Borba Casella como as normas de conflito, isto é, normas clássicas do direito internacional 

privado que, uma vez reunidas (sem prejuízo da intocabilidade das normas nacionais de 

direito material), expressariam a harmonização do direito.980

O objetivo da harmonização consiste, portanto, no reconhecimento e na reconci-

liação dos mencionados “diversos elementos”, de modo que os efeitos jurídicos resultantes 

de uma mesma situação de fato se tornem tão próximos quanto possível em todos os sistemas 

jurídicos envolvidos.981

Em termos gerais e práticos, o que importa afirmar no tocante à harmonização ju-

rídica é que, como já diziam René David e John E.C. Brierley, um acordo deve ser alcançado 

de modo que uma relação internacional seja objeto da mesma regra nos direitos nacionais.982

A prescrição extintiva e seus diversos efeitos constituem grande causa para que 

se trace o caminho da harmonização dessa questão no âmbito da arbitragem internacional, 

conforme se verificará no tópico seguinte.

979 Nesse sentido v. GOLDSTEIN, Gérald. L’experience canadienne en matière d’uniformisation, 
d’harmonisation et de coordination de droits. Revue Juridique Thémis, Montreal: Les éditions Thémis, v. 
32, p. 235, 1998.

980 Assim, entende Paulo Borba Casella: “A harmonização dirá respeito às normas de conflito ou normas de 
direito internacional privado, permanecendo intocadas as normas nacionais de direito material. Na medida 
em que sejam harmônicas as normas de conflito, eliminar-se-ão os conflitos de leis quer positivos como 
negativos, permitindo remeter ao direito material diretamente. O processo é, teórica como conceitualmen-
te, mais fácil que tentativas de unificação de direito, na medida em que circunscreve a atuação a alguns 
dispositivos, de diferentes direitos nacionais, de natureza conflitual, sem afetar o bojo dos sistemas nacio-
nais, de caráter material, mas seu alcance, por vezes, padecerá das limitações decorrentes de sua própria 
extensão” (Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito – o Brasil e as Conven-
ções Interamericanas de Direito Internacional Privado. In: CASELLA, Paulo Borba; ARAÚJO, Nádia de 
(Coord.). Integração jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de Direito Internacional 
Privado (Cidips) e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. p. 78).

981 Nesse sentido, v. GAMA JR., Lauro. Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft 
law, arbitragem e jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 184.

982 No original: “Agreement must be reached so that one and the same international relation will everywhere 
be subject to the same rule in all national laws”. DAVID, Réné; BRIERLEY, John E.C. Major Legal 
Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. London: Stevens & Sons, 
1985. p. 10.
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3.1.2. Um caminho para a harmonização: a evolução da jurisprudência 

arbitral e do conceito de “ordem jurídica arbitral”

Diante do que foi exposto na primeira parte da tese, as especificidades da arbitra-

gem internacional caminham e evoluem para o ponto da existência de uma verdadeira “or-

dem jurídica arbitral”, em que árbitros do comércio internacional exercem uma verdadeira 

função jurisdicional ao serviço exclusivo da comunidade internacional, isto é, promovem a 

entrega da justiça internacional. Partindo dessa premissa, surgiria a seguinte indagação: os 

efeitos promovidos pelo instituto da prescrição extintiva nos litígios da arbitragem interna-

cional poderiam ser contextualizados de forma harmônica dentro de uma “ordem jurídica 

arbitral”? Pensa-se que sim.

A começar pelo surgimento de uma jurisprudência arbitral. Falar de jurispru-

dência no âmbito da arbitragem hoje dia encontra alguma resistência. A ausência de uma 

autoridade reguladora, somada à limitada divulgação e publicidade das sentenças arbitrais,983 

contribuiria para que uma efetiva jurisprudência arbitral não existisse. Diversos autores des-

mentem essa afirmativa.984 A jurisprudência arbitral possui uma existência própria, de caráter 

autônomo, com a diferença de que não pode ser comparada à jurisprudência dos tribunais 

estatais.985 Isso significa que, se de um lado não há força vinculativa dos julgados arbitrais, 

por outro lado, tais julgados constituem uma excelente base de informações para que os ár-

983 Publicidade que vem sendo atenuada ao longo dos anos com a publicação periódica de diversas senten-
ças arbitrais, principalmente sob a égide da CCI. Eric Loquin, dessa forma, afirma que “les principaux 
centres d’arbitrage publient régulièrement certaines sentences rendues sous leur égide. Pour ne prendre 
que les exemples les plus connus en France, certaines des sentences rendues par la Cour d’arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale sont régulièrement publiées dans une chronique annuelle du Journal 
de droit international, mais aussi dans d’autres revues, puis compilées dans des recueils” (À la recherche 
de la jurisprudence arbitrale. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 20, p. 162, jan.-mar. 
2009).

984 Como exemplo, cita-se LOQUIN, Eric. À la recherche de la jurisprudence arbitrale. Revista de Arbitra-
gem e Mediação, São Paulo: RT, v. 20, p. 149-174, jan.-mar. 2009; RACINE, Jean-Baptiste. Réflexions 
sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité français de 
l’arbitrage, n. 2, p. 305-360, 2005; DERAINS, Yves. Les normes d’application immmédiate dans la ju-
risprudence arbitrale internationale. Le droit des relations économiques internationals: Études offertes à 
Berthold Goldman. Paris: Litec, 1983. especialmente p. 29 e 45.

985 Segundo Yves Derains, “Il est de fait que les décisions des arbitres du commerce international ne peuvent 
former une jurisprudence comparable à celle des tribunaux étatiques [...]. L’inexistance d’une autorité 
arbitrale suprême, permettant d’unifier les différentes tendances qui se révèlent dans les sentences, semble 
s’opposer de façon plus définitive à ce que la jurisprudence arbitrale internationale puisse être comparée à 
celle des tribunaux internationaux” (Les normes d’application immmédiate dans la jurisprudence arbitrale 
internationale. Le droit des relations économiques internationals: Études offertes à Berthold Goldman. 
Paris: Litec, 1983. p. 29).



423

bitros, atentos às expectativas negociais das partes, avaliem o contrato e o problema jurídico 

em particular.986

Não é objetivo do presente estudo tecer considerações aprofundadas sobre o 

tema “jurisprudência arbitral”,987 mas demonstrar que, ao longo dos anos, falando especifi-

camente das arbitragens internacionais sob a égide da CCI, a força dos precedentes arbitrais 

mostrou-se presente, sobretudo para a definição de certos temas próprios e específicos do co-

mércio internacional. Como bem frisou a sentença proferida no Caso CCI n.º 4.131 de 1982, 

[...] as decisões dos tribunais arbitrais formam progressivamente uma 
jurisprudência que se deve levar em conta, pois ela deduz as consequências 
da realidade econômica além de estar em conformidade com as 
necessidades do comércio internacional as quais são respondidas pelas 
regras progressivamente elaboradas na própria arbitragem internacional.988

A força dos precedentes aliada à coerência da jurisprudência arbitral989 contri-

buiu ao longo dos anos para que a arbitragem internacional reforçasse ainda mais a sua au-

tonomia, com a criação de regras que lhe são próprias. É a partir dessa premissa que surge a 

noção de ordem jurídica arbitral.990

No que tange ao problema delimitado nesta tese, o que a existência dessa ordem 

jurídica arbitral, corroborada pela existência de uma verdadeira jurisprudência arbitral, po-

deria contribuir para a harmonização das questões sobre prescrição extintiva?

986 Nesse sentido v. MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. Regras imperativas e arbitragem internacional: por 
um direito transnacional privado?. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 19, p. 44, 2008.

987 Para uma análise aprofundada dessa questão v. BANIFATEMI, Yas (Ed.). Precedent in International Arbi-
tration. IAI Series on International Arbitration, New York: Jurisnet, n. 5, 2008.

988 Sentença proferida no caso CCI n.º 4.131 de 1982. In: JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves. Collection of 
ICC Arbitral Awards (1974-1985). The Netherlands: Kluwer Law, 1994. p. 470.

989 Eric Loquin, nesse sentido, enumera diversos elementos que se tornaram constantes nas sentenças arbi-
trais a ponto de criarem uma verdadeira jurisprudência. Entre esses elementos encontram-se a questão re-
lativa aos efeitos da extensão da cláusula compromissória nos grupos societários, a aptidão das empresas 
públicas de se submeterem à arbitragem, entre outras (À la recherche de la jurisprudence arbitrale. Revista 
de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, v. 20, p. 170, jan.-mar. 2009).

990 Segundo Jean-Baptiste Racine, “[...] L’arbitrage peut être considéré comme un ordre juridique en ce 
qu’il sécrète lui-même un ensemble cohérent de normes qui lui sont propres. L’arbitrage est dans ce cas 
autonome dans le sens le plus strict car il se gouverne par ses propres lois [...]. La pratique montre ainsi qu’il 
existe un phénomène jurisprudentiel car les arbitres font référence aux sentences rendues antérieurement” 
(Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité 
français de l’arbitrage, n. 2, p. 342-343, 2005).
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Em primeiro lugar, os árbitros do comércio internacional, quando instados a 

julgar questões sobre a prescrição extintiva, o fazem com base no que as partes pretendem, 

isto é, o fazem fundamentados na lei que rege a obrigação que se tornou litigiosa. E é esta lei 

que ditará quaisquer pontos acerca da prescrição e, pois, o sentido da realização da justiça 

internacional. Nesse sentido, uma série de julgados recentes, sob a égide da CCI e expostos 

na tese, demonstrou a tendência dos árbitros de não se aterem a qualquer norma que não seja 

a lei escolhida pelas partes para regular o fundo da disputa para reger a prescrição extintiva, 

notadamente o prazo prescricional aplicável e todas as implicações operacionais decorrentes 

da prescrição (forma de interrupção, possibilidade de modificação convencional etc.).991

Em segundo lugar, e o mais interessante, dentro da esfera de uma ordem jurídica 

arbitral os árbitros internacionais serão conduzidos a selecionar as regras que entenderem 

mais apropriadas às necessidades do comércio internacional e aplicar, prioritariamente, as 

regras que satisfaçam tais necessidades.992

Portanto, em um litígio que possui como objeto a venda internacional de mer-

cadorias, por que não aplicar as normas sobre prescrição dispostas na Convenção de NY de 

1974, que é específica sobre a referida matéria? Ou, senão, por que não aplicar as regras de 

prescrição dispostas nos Princípios Unidroit de 2004, pelo simples fato de o objeto do litígio 

estar conectado com uma atividade comercial internacional993 e ainda em razão de tais prin-

cípios serem objeto de um enorme consenso na esfera internacional?994

O apoio nessas regras pelos árbitros internacionais, sem prejuízo de uma cres-

cente jurisprudência arbitral que se forma em prol da vinculação da prescrição à lex causae 

991 Destacam-se, nesse sentido, os julgados CCI citados na primeira parte da tese.
992 Nesse sentido, afirma Eric Loquin: “La réprésentation d’un ordre juridique arbitral doit conduire l’arbitre 

à sélectionner les règles appropriées aux besoins du commerce international et à appliquer par priorité les 
règles matérielles spécialement conçues pour satisfaire ces besoins” (À propos de l’ouvrage d’Emmanuel 
Gaillard: Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Revue de l’Arbitrage, Paris: Comité 
français de l’arbitrage, n. 2, p. 323, 2004).

993 Exemplo de escolha direta dos árbitros pelos Princípios Unidroit para reger a prescrição é a emblemática 
sentença proferida no Caso CCI n.º 7.375 de 1996 (já analisada nesta tese).

994 Essa larga aceitação é detalhada pela sentença parcial proferida no caso CCI n.º 7.710 de 1995. In: 
ARNALDEZ, Jean-Jacques; JARVIN, Sigvard; DERAINS, Yves; JOLIVET, Emmanuel. Chronique de 
sentences arbitrales de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Journal du Droit 
International, n. 4, p. 1147-1164, 2001.
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ou à lei mais apropriada às necessidades da causa, seria por si só um importante passo para a 

harmonização da matéria sobre prescrição no âmbito da arbitragem internacional. 

Formar-se-ia um todo coerente em relação à matéria, deixando intocadas as nor-

mas sobre prescrição ditadas pelos regulamentos nacionais. O sentido seria o mesmo, mas, 

com a harmonização da matéria, questões primordiais como a definição da lei aplicável à 

prescrição ficariam isentas de dúvidas, bem como evitariam o eventual concurso de outras 

leis (como as da sede da arbitragem) que pudessem ser invocadas por uma das partes para 

reger a prescrição, a título de suposta ordem pública. Sem contar que se eliminaria o per-

verso confronto do caráter processual/material da prescrição. Como explica James Gordley, 

conquanto a linguagem das leis seja distinta, os juristas dos diferentes países não devem se 

confrontar pelo mesmo problema, mas sim buscar uma mesma solução.995 A harmonização 

da questão aqui colocada se encaixaria exatamente nesse sentido.

Por mais que a prescrição extintiva já possua uma “existência própria” no direito 

internacional, a evolução da jurisprudência arbitral CCI, aliada à evolução do conceito de 

ordem jurídica arbitral, faria com que, no mínimo, algumas questões primordiais sobre a 

prescrição extintiva fossem tratadas de forma harmônica.

E, se o tratamento harmônico das questões sobre prescrição extintiva no âmbito 

da arbitragem internacional fosse de grande valia para todos os operadores nessa seara, o 

tratamento uniforme da questão seria mais do que válido, seria salutar.

3.2. As vantagens do tratamento uniforme das regras sobre prescrição extintiva no 

âmbito da arbitragem internacional

No tópico anterior, discorreu-se sobre a necessidade de um processo de harmo-

nização das questões sobre a prescrição extintiva no âmbito da arbitragem internacional. 

Entre as questões cuja harmonização seria válida, encontrou-se a certeza de vinculação da 

prescrição extintiva à lei que reger a obrigação da disputa. 

995 GORDLEY, James. Comparative Legal Research: Its Function in the Development of Harmonized Law. 
The American Journal of Comparative Law (AJCL), v. 43, n. 4, p. 563, 1995.
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Entretanto, no processo de harmonização, como entende Paulo Borba Casella, 

as normas nacionais de direito material (como é o caso da prescrição extintiva, ao menos 

nos países de civil law) restariam intocadas. Algo a mais poderia ser feito de modo a tornar 

o tratamento da prescrição ainda mais flexível no contexto dos litígios da arbitragem inter-

nacional.

E não só flexibilidade. Eficácia, segurança jurídica. Isso se traduziria na unifor-

mização da matéria. Este tópico pretende demonstrar as vantagens do tratamento unifor-

me das regras sobre prescrição extintiva no âmbito da arbitragem internacional. Para tanto, 

divide-se a questão em duas subpartes: na primeira (3.2.1) serão tecidas breves considera-

ções acerca do conceito de uniformização jurídica, enquanto na segunda (3.2.2) tentar-se-á 

demonstrar a importância para a arbitragem internacional da adoção das regras uniformes 

sobre prescrição previstas nos diplomas da Convenção de NY de 1974 e dos Princípios Uni-

droit de 2004.

3.2.1. Breve noção do conceito de uniformização jurídica996

Se unificar a matéria ora discutida seria algo utópico e harmonizar, uma possibi-

lidade em um primeiro momento, um fator intermediário poderia surtir seus efeitos: fala-se 

aqui da uniformização jurídica.

Como sustenta Paulo Borba Casella, a uniformização possui uma “dupla impli-

cação e variável dimensão”, eis que representa a possível combinação entre elementos de 

direito internacional privado e de direito material, situando-se em um patamar intermediário 

em termos de alcance e flexibilidade entre a harmonização e a unificação.997

996 A uniformização jurídica possui vários desdobramentos que fazem com que surjam inúmeras definições 
para o direito uniforme. Entre os objetivos da tese, o tema “uniformização jurídica” será tratado de forma 
breve, como o foi em relação à harmonização. Para uma noção aprofundada da questão v. COSTA, José 
Augusto Fontoura. Normas de direito internacional. Aplicação uniforme do direito uniforme. São Paulo: 
Atlas, 2000. p. 65

997 Nos dizeres do referido autor: “A uniformização tem dupla implicação e variável dimensão, porque pode 
combinar elementos de direito internacional privado e de direito material; indo além do que normalmente 
ocorre ao se falar de harmonização, tendo extensão menor do que a unificação, onde os conflitos são elimi-
nados pela completa substituição das normas anteriormente diversificadas; na exata medida em que se ga-
nha em flexibilidade e alcance, aumentam os problemas de delimitação e conciliação” (CASELLA, Paulo 
Borba. Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito – o Brasil e as Convenções 
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A uniformização, segundo Lauro Gama Jr., ostenta importante perspectiva fun-

cional, sobretudo uma verdadeira “função social” pela “forma mais aperfeiçoada de encami-

nhamento racional dos conflitos de interesses”.998

Partindo-se da premissa de que, como diz Paulo Borba Casella, o volume, a 

extensão e a profundidade das transformações ocorridas no mundo puseram em xeque os 

conceitos e as soluções tradicionais dos ordenamentos jurídicos,999 pensa-se no que a unifor-

mização contribuiria para a matéria em foco. Rodolfo Sacco responde: o benefício maior da 

uniformização é justamente evitar as perigosas contradições criadas pelo conflito de normas 

no espaço.1000 

Mas não é só. As mudanças substanciais recentes, sobretudo no âmbito inter-

nacional (ou transnacional), consignadas em diplomas de caráter vinculante ou não, culmi-

naram por tornar obsoletas determinadas soluções dos direitos nacionais1001 que poderiam 

causar influência na seara internacional.

Entre essas mudanças de caráter substancial pode ser enumerada a questão da 

prescrição extintiva. Instrumento de caráter cogente nos direitos nacionais e necessária à 

estabilidade de todos os direitos, como já preconizavam Baudry-Lacantinerie e Tissier,1002 a 

prescrição extintiva configura um elemento capaz de gerar inúmeros conflitos na seara in-

Interamericanas de Direito Internacional Privado. In: ––––––; ARAÚJO, Nádia de (Coord.). Integração 
jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado (Cidips) e o 
direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. p. 78).

998 GAMA JR., Lauro. Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, arbitragem e 
jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 185.

999 CASELLA, Paulo Borba. Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito – o 
Brasil e as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado. In: CASELLA, Paulo Borba; 
ARAÚJO, Nádia de (Coord.). Integração jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de 
Direito Internacional Privado (Cidips) e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. p. 80.

1000 SACCO, Rodolfo. Introdução ao direito comparado. Tradução de Véra Jacob de Fradera. São Paulo: RT, 
2001. p. 192.

1001 Segundo Paulo Borba Casella, “Desse modo foi preciso ver como deve ser colocado o dado jurídico diante 
da realidade, em vista de mudanças substanciais recentes, que tornam modelos e parâmetros clássicos 
simplesmente obsoletos para enfrentar os desafios da realidade que se alterou consideravelmente, e pros-
segue o seu curso” (Modalidades de harmonização, unificação e uniformização do direito – o Brasil e as 
Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado. In: CASELLA, Paulo Borba; ARAÚJO, 
Nádia de (Coord.). Integração jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de Direito Inter-
nacional Privado (Cidips) e o direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. p. 80).

1002 BAUDRY-LACANTINERIE, G.; TISSIER, A. De La prescription. 4. ed. Paris: Sirey, 1924. p. 20.
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ternacional, em virtude das diversas leis aplicáveis, ou mesmo em razão do próprio escopo 

da prescrição.

Diante dessa diversidade, que pode ser atenuada por uma harmonização da maté-

ria, como visto no tópico anterior, o processo de uniformização poderia trazer aos operadores 

da arbitragem internacional ainda mais vantagens e benefícios.

Como abordado intensamente nesta tese, dois diplomas que promoveram não 

só a harmonização, mas uma verdadeira uniformização das questões relativas à prescrição 

extintiva no âmbito internacional, merecem destaque: a Convenção de NY de 1974 e os 

Princípios Unidroit de 2004.

3.2.2. A importância para a arbitragem internacional das regras uniformes 

sobre prescrição previstas nos diplomas da Convenção de NY de 1974 

e dos Princípios Unidroit de 2004

Não há dúvidas de que a harmonização das questões sobre a prescrição extintiva 

contribuiria para a eliminação de algumas incertezas no âmbito da arbitragem internacional. 

Ainda mais levando-se em consideração a evolução da jurisprudência arbitral e do conceito 

de ordem jurídica arbitral, ao menos a questão relativa aos possíveis conflitos de leis regen-

tes da prescrição poderia ser atenuada. Mas ainda haveria espaço para melhoras, para um 

ambiente ainda mais sadio na esfera da arbitragem internacional, o que se traduziria pela 

adoção de regras uniformes sobre prescrição.

Dois instrumentos internacionais, um de caráter intergovernamental e outro de 

caráter não governamental, bastante analisados nesta tese constituem exemplos notáveis de 

tratamento uniforme da prescrição extintiva, válidos para as arbitragens internacionais e para 

o próprio desenvolvimento do comércio internacional:1003 o primeiro diz respeito à Conven-

ção de NY de 1974, enquanto o segundo, aos Princípios Unidroit de 2004.

1003 O que ficou claro durante os trabalhos preparatórios para a Convenção de NY de 1974. Conforme as 
resoluções de assembleia geral para a convocação da conferência (Resolução n.º 2.929): “Convaincue 
que les conflits et les divergences existant entre les règles nationales régissant la prescription en matiére 
de vente internationale d’objets mobiliers corporels font obstacle au développeement du commerce 
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No que tange à Convenção de NY de 1974, a sua adoção por um número maior 

de países seria de grande valia para a arbitragem. O art. 7.º desta Convenção prevê que na sua 

interpretação e aplicação, “será levado em conta o seu caráter internacional e a necessidade de 

promover uniformidade”.1004 Trata-se de uma importantíssima disposição na medida em que, 

quando adotada, não só faria com que as partes em uma arbitragem se eximissem da aplicação 

dos seus direitos nacionais, evitando-se a ocorrência do fenômeno do forum shopping,1005 como 

reforçaria o caráter absolutamente internacional e autônomo de um procedimento arbitral.1006 

Sem contar o fato de que tal convenção dispõe de todos os elementos operacionais a respeito 

da prescrição, contemplando um prazo fixo, caracterização do termo inicial, hipóteses de sus-

pensão e interrupção da prescrição, entre outros elementos de primordial expressão.

Trata-se, assim, de uma convenção cuja ratificação é altamente recomendável 

para os países cujo desenvolvimento da arbitragem internacional se prolifera,1007 como é o 

caso do Brasil, que apenas assinou a Convenção, não a tendo ratificado até os dias atuais. Se 

houvesse a ratificação dessa Convenção pelo Brasil, as questões atinentes à prescrição nos 

casos de venda internacional de mercadorias, resolvidas por arbitragem internacional, ga-

nhariam importante relevo, inclusive pelo fato de se tornarem matéria legal, incorporando-se 

ao ordenamento jurídico brasileiro e sem ferir o escopo da prescrição conforme as disposi-

ções da lei interna brasileira.

international et que l’harmonisation et l’unification de ces règles favoriserait l’essor du commerce 
international”. CONFÉRENCES des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale 
d’objets mobiliers corporels. Documents officiels. New York: Nations Unies, 1975. p. 9.

1004 No original: “Art. 7.º In the interpretation and application of the provisions of this Convention, regard 
shall be had to its international character and to the need to promote uniformity”.

1005 O que foi, inclusive, notado pelo representante da Bélgica durante os trabalhos preparatórios à Con-
venção: “M. JENARD (Belgique) ne pense pas que le texte de l’article 7 soit de nature à provoquer 
l’enthousiasme, mais il a le mérite d’attirer l’attention des juges sur le fait qu’il importe de ne pas se 
réferer uniquement aux dispositions de leur droit national”. CONFÉRENCES des Nations Unies sur la 
prescription en matière de vente internationale d’objets mobiliers corporels. Documents officiels. New 
York: Nations Unies, 1975. p. 177.

1006 Os comentários do Professor Kazuaki Sono a esse respeito são elucidativos: “National rules on limitation 
(prescription) are subject to sharp divergencies in approach and concept. Thus, it is especially important to 
avoid differing constructions of the provisions of this Convention by national courts, each dependent upon 
the varying concepts of the particular national law that it was applying. To this end, article 7 emphasizes 
the importance, in interpreting and applying the provisions of the Convention, of having due regard for the 
international character of the Convention and the need to promote uniformity”. Esse comentário realizado 
pelo Professor Kazuaki Sono, da Universidade de Hokkaido, Japão, está disponível em: <http://www.
uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1979-e/vol10-p145-173-e.pdf>, p. 161. Acesso em: 9 dez. 2010.

1007 Como afirma Lauro Gama Jr., “esta convenção não goza do mesmo prestígio de sua coirmã [CISG], pois 
apenas um terço dos signatários da Convenção de Viena a ratificaram, dentre eles poucos países-chave no 
comércio internacional, razão pela qual a Convenção é raramente aplicada na prática dos tribunais arbi-
trais e judiciais” (Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, arbitragem e 
jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 410).
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A única limitação seria o escopo da Convenção, dedicada tão somente à pres-

crição nos casos de venda internacional de mercadorias. O amplo leque de controvérsias 

submetidas à arbitragem internacional propugnaria a criação de uma convenção mais abran-

gente. Essa falta de abrangência seria suprida, momentaneamente, por outro diploma, mas 

de caráter não governamental: os Princípios Unidroit de 2004. 

Os Princípios Unidroit de 2004, apesar de não constituírem o que se chama de 

hard law, são normas não estatais, constantemente invocadas, possuindo larga aceitação no 

meio do comércio internacional e utilizados com frequência no âmbito da arbitragem inter-

nacional. Como bem afirma Bénédicte Fauvarque-Cosson, esses princípios agregam os inte-

resses dos países de civil law e common law, são de fácil acessibilidade, além de ostentarem 

a característica de uma nova lex mercatoria.1008 As regras sobre prescrição ditadas em um 

instrumento de caráter internacional ou transnacional, como são os Princípios Unidroit de 

2004, certamente se encaixam nessa “nova lex mercatoria”,1009 pois refletem o espírito uni-

forme que os agentes privados sempre clamam para o bem-estar do comércio internacional. 

A prescrição extintiva é de fato um elemento que contribui para esse bem-estar.

Além disso, a adoção dos Princípios Unidroit de 2004 para reger questões como 

a prescrição teria um peso especial nos contratos internacionais regidos por um direito na-

cional, eis que tais princípios são, como veiculam valores e interesses, conforme aduz Lauro 

Gama Jr., “intrinsecamente internacionais, mitigando a possibilidade de conflito com nor-

mas de origem diversa”.1010 Para isso, bastaria que a autonomia da vontade se concretizasse, 

mediante a escolha pelas partes das regras de prescrição inseridas nos Princípios, o que seria 

suficiente para que eventual conflito de norma fosse praticamente eliminado.1011 

1008 No original, afirma a referida autora: “The Unidroit Principles are often invoked, not only because they 
attempt to reconcile and merge the civil law and common law traditions, but also because they are presented 
as a modern lex mercatoria, and because they are easily accessible”. FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. 
Development of Comparative Law in France. In: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (Ed.). 
The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 60.

1009 Segundo José Augusto Fontoura Costa, “há, portanto, uniformização nos campos para onde se expandem 
os poderes de entidades privadas. São os operadores do comércio e os operadores da nova burocracia 
privada internacional os efetivos agentes da uniformização por meio da nova lex mercatoria” (Normas de 
direito internacional. Aplicação uniforme do direito uniforme. São Paulo: Atlas, 2000. p. 44).

1010 GAMA JR., Lauro. Os Princípios do Unidroit relativos aos contratos do comércio internacional 2004 e o 
direito brasileiro: convergências e possibilidades. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 8, 
p. 59, jan.-mar. 2006.

1011 Nesse sentido, v. BONNEL, Michael Joachim. An International Restatement of Contractual Law: The 
Unidroit Principles of International Commercial Contracts. New York: Transnational Publishers, 2005. p. 
81-82.
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Em termos gerais, o que se pode afirmar é que os diversificados efeitos chama-

dos de operacionais da prescrição extintiva, ainda que presentes na legislação aplicável, 

suscitariam menos dúvidas ou obscuridades se estivessem consignados em um determinado 

formato, absolutamente uniforme, escolhido pelas partes ou indicado pelos árbitros. Isto 

é, o prazo de prescrição restaria fixo visando uma generalidade de casos (o problema de 

escolher uma lei com prazo curto e outra com prazo longo se resolveria pela adoção de um 

prazo intermediário e fixo),1012 o termo inicial do prazo seria uniformizado, as hipóteses de 

interrupção e suspensão da prescrição acarretariam menos dúvidas e, ainda, estancar-se-ia 

a impossibilidade de convencionar os prazos de prescrição, o que se coadunaria ainda mais 

com o princípio da autonomia da arbitragem.

Se a ratificação pelos Estados da Convenção de NY de 1974 (de efeito vincu-

lante) seria um caminho mais árduo a se traçar, a escolha dos Princípios Unidroit (de caráter 

não vinculante) para reger questões como a prescrição seria mais fácil1013 e de grande valia. 

Não apenas pela facilidade de seu manejo, dado que pode ser objeto da plena autonomia das 

partes para reger a controvérsia arbitral, sem que se refira a um ordenamento estatal,1014 mas 

pela amplitude das matérias substantivas, próprias do comércio internacional (que muito se 

contrasta com a Convenção de NY de 1974, limitada à especificidade da venda internacional 

de mercadorias)

1012 Este, aliás, um dos grandes pontos abordados nos trabalhos preparatórios para a Convenção de NY de 
1974: “La diversité des règles nationales régissant l’extinction des droits et la prescription des actions crée 
de sérieuses difficultés. La durée des délais de prescription varie considérablement selon les législations” 
CONFÉRENCES des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale d’objets 
mobiliers corporels. Documents officiels. New York: Nations Unies, 1975. p. 12.

1013 Segundo Lauro Gama Jr., “A aplicação de instrumentos não governamentais de direito uniforme tende a 
ser mais ágil e flexível, quando comparada ao uso de normas de origem intergovernamental, porém é mais 
dependente da formação de uma opinio commune que os encare como meio seguro de uniformização do 
direito” (Contratos internacionais à luz dos Princípios do Undroit 2004: soft law, arbitragem e jurisdição. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 189).

1014 Nesse sentido, a pertinente afirmação de Paulo Borba Casella: “[...] harmonização, unificação e uniformi-
zação do direito se há de fazer quer por meio de tratado, ou seja, norma internacional de caráter vinculante, 
quer mediante ênfase no dado volitivo, decorrente da escolha dos operadores, no exercício da autonomia 
das partes, por exemplo, em matéria de contratos, visto pautar-se o comércio internacional por exigências 
próprias, de caráter setorial, muito melhor conhecidas pelos que na área atual se exprimem através de ins-
trumentos livremente contratados entre as partes, sem necessidade de referência a qualquer ordenamento 
nacional positivo (nesse sentido, os já referidos Princípios Unidroit em matéria contratual)” (Modalidades 
de harmonização, unificação e uniformização do direito – o Brasil e as Convenções Interamericanas de 
Direito Internacional Privado. In: CASELLA, Paulo Borba; ARAÚJO, Nádia de (Coord.). Integração 
jurídica interamericana: as Convenções Interamericanas de Direito Internacional Privado (Cidips) e o 
direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1998. p. 87-88).
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O variado leque de matérias que normalmente são objeto de controvérsias sub-

metidas à arbitragem internacional propugnaria a adoção de regras uniformes gerais, como 

consignadas nos Princípios Unidroit. A prescrição e seus efeitos, nela inseridos, vinculariam 

as partes e teriam como vantagens a clarificação das questões atinentes à prescrição, bem 

como melhorariam a desenvoltura da relação comercial, isto é, contribuiriam para o adequa-

do “giro” do comércio internacional. E, o que é muito interessante, agradariam sem dúvida 

os atores do mundo negocial, desnacionalizando a relação jurídica, a qual se desenvolveria 

dentro de uma esfera apenas, a internacional.1015

Como bem frisou o preâmbulo da Convenção de NY de 1974, considerando-se 

que o comércio internacional é um fator relevante para as boas relações entre os Estados, e 

estimando que a adoção de regras uniformes acerca da prescrição em matéria de venda inter-

nacional de mercadorias teria o condão de facilitar o desenvolvimento do comércio mundial, 

o tratamento uniformizado da prescrição extintiva na seara internacional agradaria tanto o 

operador do comércio internacional como facilitaria a compreensão da matéria para os que 

atuam no contencioso arbitral internacional, isto é, partes, advogados, árbitros e instituições 

arbitrais.

3.3. Uma regulamentação própria da prescrição extintiva como medida de imposição 

de segurança jurídica às relações mantidas na esfera da arbitragem internacional?

Segurança jurídica é algo que não combina com incerteza e dificuldades. A pres-

crição extintiva é um instituto que prima pela estabilidade das relações jurídicas e, portanto, 

é um fator criado para dar segurança ao sistema jurídico.

1015 Nesse sentido, já dizia Pieter Sanders: “The wishes of the international business undoubtely go towards 
denationalisation. The international businessman wants his contractual relationship, as far as possible, to 
be governed by really international private law. The parties may have expressed their will to the contrary 
and may have, in their contract, designated a specific national law as applicable to the substance-matter. 
Unless this has been done they, however, want their dispute, as far as possible, to be dealt with regardless 
of any specific national law. There is, in my opinion, every reason to presume the will of the parties to 
denationalize their dispute as far as possible” (Trends in International Commercial Arbitration. Recueil 
des cours de l’académie de droit international de La Haye, v. 145, p. 262, 1975).
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O objetivo de uma regulamentação própria não se caracterizaria por uma unifica-

ção ou uniformização absoluta das questões aqui debatidas. Como diz Guy Horsmans, o que 

se clama, quando se trata de dar segurança jurídica a uma determinada questão, é promover 

a agregação dos pontos comuns e do conhecimento dos princípios que fundam o direito, a 

riqueza e a diversidade de suas expressões.1016

Segundo José Augusto Fontoura Costa, duas seriam as tendências para a uni-

formização de determinado direito: a primeira, no sentido de um projeto de transformação 

social de modo a criar um direito ideal, enquanto a segunda, um método e resolução de 

problemas emergentes que demandam uma solução global.1017 A prescrição extintiva se en-

quadra, sem dúvida, na segunda tendência. 

Na arbitragem internacional, a presença da prescrição extintiva e seus correspon-

dentes efeitos é de suma importância. Assim como no processo judicial, na arbitragem há a 

necessidade do restabelecimento da paz e sobretudo da estabilidade dos negócios concluídos 

na esfera internacional. E não é só: é preciso que os operadores da arbitragem internacional 

disponham de meios jurídicos seguros e uniformes no que se refere aos efeitos operacionais 

da prescrição. É necessário que se saiba, com segurança, quando o prazo prescricional tem 

o seu início (data da lesão ou método do discoverability test), o momento em que o prazo de 

prescrição é interrompido ou suspenso (data do protocolo da demanda), e se pode conven-

cionar sobre a modificação do prazo e a consignação expressa dos efeitos da expiração do 

prazo prescricional. 

Em suma: a prescrição extintiva e seus efeitos na arbitragem clamam por uma 

solução global. Por mais que a construção legislativa aplicável a um contrato internacional 

nasça por meio da vontade das partes, que escolherão o regime que melhor atenda os seus 

interesses, essa escolha é repleta de incertezas, o que, segundo Luiz Olavo Batista, levaria “à 

1016 No original: “Il ne s’agit pas de rechercher l’uniformisation absolue du droit mais de promouvoir la mise 
en commun de sa recherche et de la connaissance valorisante des principes qui le fondent et de la richesse 
de la diversité de ses expressions”. HORSMANS, Guy. L’arbitrage et la Crise. Palestra de encerramento 
proferida no IX Congresso Internacional de Arbitragem – CBAr. Belo Horizonte, 20 out. 2009.

1017 Segundo o referido autor: “Na argumentação favorável à criação e implementação de sistemas normati-
vos uniformes, existem duas tendências justificadoras que, embora com pontos de contato importantes, 
são bastante claras: a que relaciona a uniformização com um projeto de transformação social por meio 
da implementação de um direito ideal e a que relaciona a uniformização com a resolução de problemas 
emergentes que reclamam uma solução global”. COSTA, José Augusto Fontoura. Normas de direito in-
ternacional. Aplicação uniforme do direito uniforme. São Paulo: Atlas, 2000. p. 46.
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adoção de modelos especiais e à busca de uma normatividade própria ao comércio interna-

cional e que afaste as incertezas e dificuldades”.1018

Uma regulamentação própria, como pleiteia o eminente Professor do Largo de 

São Francisco, das questões sobre prescrição no âmbito da arbitragem internacional pode-

ria vir por meio de um instrumento vinculante, nos moldes da Convenção de NY de 1974, 

porém de caráter mais abrangente. Como afirmou Bénédicte Fauvarque-Cosson, ao analisar 

os aspectos da prescrição no direito comparado, “face à multiplicação do contencioso in-

ternacional, aliado à importância prática deste problema, a elaboração de uma convenção 

internacional relativa à prescrição poderia ser salutar”.1019

Nessa linha de pensamento, uma regulamentação própria das disposições con-

cernentes à prescrição extintiva com reflexos específicos na arbitragem internacional pode-

ria estar englobada em uma convenção internacional, cujo propósito seria a uniformização 

das regras sobre prescrição extintiva para os litígios da arbitragem comercial internacional. 

Uma convenção que englobasse as regras atinentes ao tratamento universal da prescrição, 

considerando todas as premissas básicas e essenciais acima elencadas, sem contar com a 

elaboração de normas fixas acerca dos efeitos operacionais da prescrição, por exemplo, a 

interrupção e a suspensão da prescrição (levando-se em conta arbitragens institucionais1020 e 

arbitragens ad hoc), definição do termo inicial de contagem do prazo de prescrição, possibi-

1018 O referido autor inicia a exposição do problema aduzindo que, através de um Protocolo firmado em 1980, 
a Convenção de NY firmado em 1974 alterara a regra segundo a qual “A não ser que a convenção disponha 
em contrário, esta aplicar-se-á, a despeito da lei que de outra maneira seria aplicável em virtude das regras 
de direito internacional privado”. E prossegue: “A prudência manda, então, que o redator de contratos 
internacionais procure evitar o risco de conflito também quanto a esse aspecto, pois um contratualista in-
ternacional pode e deve prever o alcance das disposições que incidirão no instrumento que minuta, ou que 
outros minutaram. Novamente podemos constatar que a construção legislativa aplicável ao contrato nasce 
da vontade das partes, que podem escolher, dentre os regimes aplicáveis, o que melhor convirá aos seus 
interesses. Também pudemos ver que essa escolha é complexa e cheia de incertezas, o que leva à adoção 
de modelos especiais e à busca de uma normatividade própria ao comércio internacional e que afaste as 
incertezas e dificuldades”. BAPTISTA, Luiz Olavo. Dos contratos internacionais: uma visão teórica e 
prática. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 129.

1019 No original: “Face à la multiplication du contentieux international, eu égard à l’importance pratique de 
ce problème, l’élaboration d’une convention internationale relative à la prescription pourrait sembler 
salutaire”. FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Aspects de droit comparé de la prescription. Les 
désordres de La prescription. Textes réunis par Patrick Courbe. Rouen: Publications de l’Université de 
Rouen avec le concours du Centre de recherche en droit des activités professionnelles, 2000. p. 65.

1020 No que se refere à arbitragem institucional, seria salutar a criação de uma regra fixa dispondo que o mero 
protocolo da demanda arbitral junto ao competente centro de arbitragem configuraria a interrupção da 
prescrição.
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lidade de modificação convencional do prazo prescricional, respeitando um teto máximo, e 

os efeitos da expiração do prazo prescricional.

Diante do quadro atual em relação à matéria arbitragem internacional/prescrição 

extintiva, a harmonização da matéria vista na jurisprudência arbitral e a uniformização de 

regras promovida por diplomas de caráter intergovernamental demonstram que há um enten-

dimento e uma evolução na matéria. No entanto, enquanto não surgir um modelo ainda mais 

moderno e abrangente do que aquele oferecido pela Convenção de NY de 1974, é preciso 

que os operadores da arbitragem internacional se conscientizem da internacionalidade ou da 

transnacionalidade que a relação jurídica apresenta,1021 mesmo a despeito de um suposto e 

brando conflito com o direito nacional.1022 Exemplo disso é a questão relativa à modificação 

convencional da prescrição, que, se internamente pode ser proibida (caso do direito brasilei-

ro), no âmbito internacional ou transnacional é admitida. 

Enquanto uma regulamentação própria e de caráter intergovernamental não sur-

ge, a utilização dos Princípios Unidroit de 2004, na atualidade, em arbitragens internacionais 

pode constituir um bom meio para regular as questões sobre prescrição, rendendo praticida-

de, simplicidade, objetividade e uniformidade aos operadores da arbitragem internacional e, 

o mais importante, dando segurança jurídica à arbitragem internacional.

1021 A esse respeito, James Gordley chega a ponto de afirmar o seguinte: “What matters is not a person’s 
nationality but whether he has a good answer. If the same questions arise for jurists of different nations, 
legal science should be transnational” (Comparative Legal Research: Its Function in the Development of 
Harmonized Law. The American Journal of Comparative Law (AJCL), v. 43, n. 4, p. 560, 1995).

1022 Nesse sentido, aduz Lauro Gama Jr.: “O elenco original de hipóteses de utilização dos Princípios não 
contemplava alguns cenários de utilização de suas normas. Um deles é a interpretação do direito nacional 
aplicável ao contrato através de normas transnacionais (como os Princípios), especialmente quando tal 
direito se exprime através de cláusulas gerais. Não se trata aqui de invocar os Princípios como direito apli-
cável ao contrato, em substituição ao direito nacional, quando, por exemplo, as partes os tenham indicado 
nominalmente, ou, ainda, tenham indicado como lex contractus os ‘princípios gerais’ ou a lex mercatoria. 
Tampouco se trata de aplicá-los supletivamente ao direito nacional, quando neste não se encontre a norma 
aplicável ao contrato. Trata-se, enfim, de aplicar e interpretar o direito nacional levando em consideração 
os Princípios do Unidroit, para o fim de conferir às regras nacionais um status transnacional” (Os Princí-
pios do Unidroit relativos aos contratos do comércio internacional 2004 e o direito brasileiro: convergên-
cias e possibilidades. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo: RT, n. 8, p. 60, jan.-mar. 2006).
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CONCLUSÃO DO TÍTULO II

O Título II da segunda parte da tese foi consignado em uma pergunta: os diver-

sos efeitos gerados pela prescrição extintiva na arbitragem justificariam a regulamentação 

específica da matéria? A resposta é positiva.

O que se pôde notar, com absoluta clareza, é o fato de que a diversidade da pres-

crição extintiva, de uma forma global, é um elemento causador de incertezas e dificuldades. 

E, de certa forma, essas incertezas e dificuldades geram intranquilidade aos operadores da 

arbitragem. Como estabelecer um meio para que as incertezas e dificuldades cessem, ou 

sejam, no mínimo, atenuadas?

A começar pela arbitragem interna brasileira, verificou-se que ela fica atrelada ao 

ordenamento interno brasileiro. Trata-se uma relação jurídica interna que se resolve, conse-

quentemente pelo direito interno. Estando a prescrição extintiva elencada no rol dos direitos 

materiais, pensa-se que algumas alterações a respeito de aspectos de ordem operacional da 

prescrição beneficiariam os operadores da arbitragem: em primeiro lugar, criando hipóteses 

claras de atos interruptivos da prescrição específicos para o meio arbitral. Em segundo lugar, 

suprimindo a regra da proibição de convencionar o prazo de prescrição, criando outra, apoia-

da no direito comparado. Trata-se de modificações que seriam de grande utilidade para os 

operadores da arbitragem, tanto interna tanto internacional, quando a lei brasileira se aplicar 

ao fundo da disputa.

Por seu turno, na arbitragem internacional, de um modo geral, verificou-se que 

o problema é mais denso do que no plano interno. As incertezas e dificuldades geradas 

pela prescrição extintiva são maiores, dada a diversidade de leis aplicáveis e ao diferente 

tratamento da prescrição pelos países de civil law e commom law. Por isso, pensa-se que 

a harmonização ou, se possível, a uniformização da matéria sobre prescrição no âmbito da 

arbitragem internacional mitigaria essas incertezas e dificuldades.

Enquanto a harmonização seria um processo mais leve, apoiado na jurispru-

dência arbitral e no sentido da existência de uma ordem jurídica arbitral, resumidos pela 

caracterização da prescrição como matéria de fundo ou de caráter transnacional, a unifor-
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mização seria mais forte, pois, com a criação de regras uniformes, o operador da arbitragem 

internacional teria uma maior facilidade de desvinculação dos direitos nacionais, tratando 

a prescrição extintiva e seus efeitos como matéria absolutamente separada, com influência 

específica nos procedimentos arbitrais.

O direito atual, em nível global, dispõe de dois instrumentos de caráter uniforme 

que regulam questões sobre prescrição extintiva com reflexos na arbitragem internacional. 

São eles a Convenção de NY de 1974 e os Princípios Unidroit de 2004. Enquanto o primeiro 

é um instrumento interestatal, mas de pouco sucesso, o segundo é não estatal e de largo su-

cesso e aceitação no meio da arbitragem internacional.

Como o elemento segurança jurídica justifica a existência da prescrição extinti-

va, pensa-se que uma regulamentação própria dessa matéria com reflexos específicos para 

arbitragem internacional colocaria um fim à diversidade da prescrição, causadora de incer-

tezas e dificuldades para os operadores do direito. A elaboração de uma convenção sobre 

uniformização das regras sobre prescrição extintiva no contexto dos litígios submetidos à 

arbitragem internacional seria muito importante. No entanto, esse é um caminho difícil e 

longo de se traçar, de modo que, na atualidade, a adoção pelas partes, com base no princí-

pio da autonomia da vontade, dos Princípios Unidroit de 2004, especialmente para regerem 

as questões sobre prescrição, é um primeiro passo para que haja um tratamento adequado 

da matéria, conferindo clareza aos operadores da arbitragem e segurança jurídica resumida 

pelo fim mediato da prescrição extintiva, que é o de dar estabilidade às relações jurídicas e 

concretizar a paz social.
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CONCLUSÃO DA SEGUNDA PARTE

A segunda parte da tese procurou especificar todos os efeitos que o instituto da 

prescrição extintiva pode causar no âmbito da arbitragem, seja ela interna, ou internacional. 

Para tanto, dividiu-se a discussão sobre os efeitos nas três fases da arbitragem: fase pré-

-arbitral, fase arbitral e fase pós-arbitral.

Verificou-se que nessas três fases a prescrição extintiva atua plenamente, com 

especial foco aos efeitos operacionais do instituto prescricional.

Se no âmbito do direito interno brasileiro algumas questões mereceriam refor-

ma legal, no âmbito internacional uma verdadeira regulamentação específica da prescrição 

extintiva eliminaria dificuldades e incertezas, beneficiando os operadores da arbitragem in-

ternacional.

O que importa, ao final, é que a prescrição é uma só. Trata-se de uma regra 

reconhecida por todos os países civilizados, uma regra presente em todas as legislações e 

que possui fins, ainda que mediatos, resumidos pela promoção da estabilidade das relações 

jurídicas, com a concretização da paz social. Em razão dessa presença maciça da prescrição 

nos ordenamentos internos há o reconhecimento de uma existência própria da prescrição 

no âmbito do direito internacional. Conquanto considerada como princípio geral do direito 

(para fins do direito internacional público), a prescrição vista pelo prisma internacional é 

mais flexível do que a do direito interno. Não constitui uma questão de ordem pública, e, em 

termos de direito comercial internacional, é utilizada para que dê estabilidade aos negócios 

tramitados naquela seara, protegendo o devedor das ações infundadas, cujas provas já pere-

ceram, promovendo o bom giro das atividades comerciais.

No entanto, ainda que se acredite em uma existência própria da prescrição no 

âmbito do direito internacional e, pois, da arbitragem internacional, é preciso que haja uma 

regulamentação específica acerca da matéria, beneficiando os operadores da arbitragem in-

ternacional. Na ausência atual de uma regulamentação moderna, detalhada e de força cogen-
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te, recomenda-se que se utilizem as regras dispostas na Convenção de NY de 1974 ou, de 

uma forma mais abrangente, dos Princípios Unidroit de 2004. No caso deste último, apesar  

de constituir instrumento não estatal, dispõe de um corpo de regras específicas e completas 

sobre prescrição extintiva e seus diversos efeitos. 
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RESUMO

A presente tese tem como objetivo a análise dos efeitos da prescrição extintiva na arbitragem 
interna e internacional, com visão a partir do direito brasileiro.

As relações entre a prescrição extintiva e a arbitragem não foram objeto de praticamente 
nenhum debate, nem mesmo antes da vigência da Lei n.º 9.307/1996, que instituiu de forma 
completa o procedimento arbitral no Brasil. A razão dessa ausência era óbvia: por ser a 
prescrição um instituto de direito material e a Lei Brasileira de Arbitragem, um diploma 
processual, não haveria motivo para discussão a respeito da prescrição. Tudo se resolveria 
por meio da lei material.

Ademais, a ausência de regulamentação específica das questões sobre prescrição no âmbito 
da arbitragem se deu em virtude de o legislador ter facultado às partes, em uma arbitragem, 
a escolha da lei regente dos aspectos processuais e materiais do procedimento arbitral. 
Atribuindo-se às partes o direito de escolha do regime jurídico aplicável à controvérsia, 
a prescrição e, especialmente, seus prazos poderiam variar, daí inócua seria a disposição 
de escolha do direito material, se houvesse disposições específicas acerca da prescrição no 
corpo da Lei de Arbitragem. 

Ocorre que a prescrição é um instituto dotado de certas peculiaridades que podem acarretar 
dúvidas passíveis de gerar certo tumulto ao procedimento arbitral, criando, até mesmo, 
um contencioso paralelo à arbitragem. A liberdade das partes, tão aclamada em matéria de 
arbitragem, poderia estar em jogo, se se tratasse da incidência da prescrição extintiva. Eis, 
portanto, a dúvida: diante da notória flexibilidade em matéria temporal da qual é revestida a 
arbitragem, como lidar com as questões que concernem ao decurso do tempo, pela inércia de 
uma parte que deixa de instituir, a tempo, uma arbitragem? Qual é a influência da prescrição 
extintiva no âmbito da arbitragem?

Para esclarecer essas dúvidas, a tese se divide em duas partes: na primeira, será estudada a 
razão de ser do instituto da prescrição extintiva quando se está sob o escopo da jurisdição 
arbitral. Ali analisar-se-á, principalmente, como a prescrição se aplica no contexto dos litígios 
submetidos à arbitragem interna e internacional. Em relação a esta última, o problema maior 
a ser verificado é a definição do regime jurídico aplicável à prescrição extintiva, o que ganha 
relevo em razão da diversidade de leis supostamente aplicáveis à prescrição. Na segunda 
parte cuidar-se-ão dos efeitos diretos causados pelo instituto da prescrição extintiva nos 
litígios da arbitragem interna e internacional. Com grande destaque à questão relativa à 
interrupção da prescrição no âmbito de uma arbitragem, e a outras questões não menos 
relevantes, como a suspensão da prescrição, a possibilidade de modificação convencional 
dos prazos prescricionais e os efeitos da expiração do prazo de prescrição, esta parte será 
finalizada com propostas de mudança de algumas questões sobre a prescrição no âmbito 
interno, com reflexos diretos na arbitragem. Ainda será demonstrado que, na órbita da 
arbitragem internacional, as questões concernentes à prescrição extintiva mereceriam um 
tratamento no mínimo harmônico e, se possível, uniforme, favorecendo a promoção da 
estabilidade das relações jurídicas comerciais internacionais.
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ABSTRACT

The purpose of this thesis is to look into the effects of extinctive prescription (or the limitation 
period) in both domestic and international arbitrations, in the light of the Brazilian law.
The relations between extinctive prescription and arbitration have practically not been 
discussed at all, not even before Law No. 9,307/96 came into force, which thoroughly 
established the arbitration procedure in Brazil. The reason for such absence was obvious: 
considering that the prescription is an institute of substantive law and the Brazilian Arbitration 
Law is a procedural statute, there would be no reason to discuss the prescription. All would 
be resolved through substantive law. 
Moreover, the absence of a specific regulation on the matters concerning prescription within 
the scope of arbitration was due to the fact that the legislator offered the parties, in an 
arbitration procedure, the option to choose the law that would govern the procedural and 
material aspects of the arbitration procedure. In ascribing to the parties the right to choose 
the legal system applicable to the dispute, the prescription and, especially, its timeframes 
could vary, in which case the choice of the substantive law would be innocuous if there were 
specific provisions on prescription in the body of the Arbitration Law. 
Prescription, however, is an institute endowed with some peculiarities that may give rise 
to doubts that could hinder the arbitration procedure, even entailing litigation in parallel 
with the arbitration procedure. The parties’ freedom, so acclaimed as far as arbitration is 
concerned, could be at stake with respect to the occurrence of extinctive prescription. This 
is, therefore, the doubt: in view of the notorious flexibility of the arbitration in terms of time, 
how would one deal with matters related to lapse of time, caused by inertia by a party that 
fails to timely establish an arbitration procedure? What is the influence of the extinctive 
prescription within the scope of arbitration?
To clarify such doubts, the thesis is divided into two parts: in the first part, the reason of 
being of the institute of extinctive prescription when one is under the scope of arbitration 
jurisdiction will be studied. Here, the aspect that will be mainly analyzed is how the 
prescription applies to the context of litigations submitted to domestic and international 
arbitration. As to international arbitration, the greatest problem to be verified is the definition 
of the juridical system applying to the extinctive prescription, which problem is enlarged 
due to the diversity of laws that purportedly apply to the prescription. In the second part, in 
turn, the direct effects caused by the institute of extinctive prescription on the litigation of 
domestic and international arbitration will be dealt with. With great emphasis on the matter 
related to interruption of the prescription within the scope of arbitration and other matters 
no less important, such as the suspension of the prescription, the possibility of conventional 
modification of the limitation periods and the effects of expiration of the prescription term, this 
part will be concluded with proposals of change of certain matters concerning prescription in 
domestic arbitration, with direct effects on the arbitration. It will also be demonstrated that, 
in the international arbitration sphere, the matters related to extinctive prescription should 
be given a treatment that is at least harmonious and, if possible, uniform, thus favoring the 
promotion of stability in the international commercial and legal relations.
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RÉSUMÉ

L’objectif de la présente thèse est l’analyse des effets de la prescription extinctive dans 
l’arbitrage interne et international, au regard du droit brésilien.

La relation entre la prescription extinctive et l’arbitrage n’a jamais été objet de débats, même 
avant l’entrée en vigueur de la loi 9.307 de 1996, qui a mis en place, de manière définitive la 
procédure arbitrale au Brésil. La raison de l’absence de débats était évidente: la prescription 
extinctive étant un institut de droit matériel et la loi brésilienne d’arbitrage, un institut de 
procédure, il n’y avait pas de raisons pour des discussions autour de la prescription. Ceci 
serait résolu à travers le droit matériel.

En outre, l’absence d’un règlement spécifique sur les questions de la prescription dans 
l’arbitrage se justifie dans la mesure où le législateur brésilien a donné aux parties, le choix 
de la loi applicable à la procédure et à la discussion de fond, dans l’arbitrage. En concédant 
aux parties le droit de choisir le régime juridique applicable au litige, la prescription pourrait 
varier, notamment ses délais spécifiques, et donc, il serait inutile de donner le choix au droit 
matériel s’il y avait des dispositions spécifiques sur la prescription dans les corps de la loi 
d’arbitrage. 

Toutefois, la prescription est un institut dont les spécificités peuvent créer un certain désordre 
à la procédure arbitrale, comme une espèce de contentieux parallèle à l’arbitrage. La liberté 
des parties peut être en danger lorsqu’il s’agit de l’incidence de la prescription extinctive. 
Ainsi, se pose la question de savoir si en considérant la notoire flexibilité de l’arbitrage en 
matière temporelle, comment traiter les questions sur l’écoulement du temps, par l’inertie 
d’une partie qui, sans diligence suffisante, ne déclenche pas la procédure arbitrale dans le 
délai fixé? Quelle est l’influence de la prescription extinctive dans l’arbitrage?

Afin de répondre ces questions, la thèse est divisée en deux parties: dans la première, la raison 
d’être de l’institut de la prescription extinctive sous les auspices de la juridiction arbitrale 
sera étudiée, en analysant notamment les formes d’application de la prescription dans les 
litiges soumis à l’arbitrage interne et international. En ce qui concerne spécifiquement 
l’arbitrage international, le plus grand problème est la définition du régime juridique 
applicable en raison de la diversité des lois qui pourraient être applicables à la prescription. 
Dans la seconde partie, l’étude abordera les effets directs de la prescription extinctive dans 
les litiges de l’arbitrage interne et international. Les principaux aspects à vérifier dans cette 
partie seront les questions relatives à l’interruption et la suspension de la prescription dans 
l’arbitrage, la possibilité de la modification contractuelle des délais de prescription et aussi 
les effets de l’expiration du délai de prescription. Cette partie proposera également des 
modifications sur quelques mesures de la prescription dans le droit interne, avec des impacts 
directs dans l’arbitrage. En conclusion nous démontrerons que dans la sphère international les 
questions sur la prescription mériteraient un traitement spécifique, au moins harmonisé ou, si 
possible uniforme, de manière à favoriser la stabilité des relations juridiques commerciales 
internationales.


