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RESUMO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discussão do mérito e a necessidade de instauração da arbitragem. 

 

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

Anulatória. Embargos. 

 



ABSTRACT 

 

The theme proposed for this study revolves around the relationship between 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

a fim de atingir os fins do processo. 

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

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

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

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

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

internacional.
 2

 

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

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

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

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

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

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

em 2001, reconheceu a constitucionalidade da Lei de Arbitragem. 

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

prestígio e importância como meio de solução mais adequada a determinadas 

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

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

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

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

arbitral.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que impliquem constrição patrimonial. 

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

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

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

respeitadas as particularidades do processo arbitral.  

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

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

interação se dá de maneira mais acentuada. 

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

convivência com a tutela executiva no Brasil. 

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

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

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

principais características que acabam por refletir no tema da execução.  

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

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

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

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

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

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

perante o Poder Judiciário. 

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

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

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

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

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

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

em que haverá o controle judicial da sentença arbitral. 

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

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

consequências que decorrerão quando as partes tiverem nele previsto convenção de 

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

arbitragem.  

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

trabalho. 
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II. ARBITRAGEM 

 

II.1. Noções gerais 

 

A arbitragem, segundo Charles Jarrosson, é a instituição pela qual um terceiro 

decide o litígio que opõe duas ou mais partes, exercendo a missão jurisdicional que lhe foi 

conferida por elas.
4
 

São Paulo (I ad. Corinth. Cap. 6 1-7), proibindo os cristãos de buscar os tribunais 

gentis
5
, já aconselhava que os fiéis se abstivessem de valer-se dos litígios judiciais e 

buscassem compor suas diferenças frente à autoridade de árbitros prudentes
6
, afinal, para 

que os cristãos pudessem frequentar a celebração da Eucaristia, deveriam estar em paz com 

Deus. Nos primeiros séculos do cristianismo um juiz era escolhido de comum acordo entre 

as partes e somente quando foram estabelecidos critérios de competência, a solução das 

controvérsias passou a se desenvolver mediante o requerimento de apenas uma das partes.
7
 

O costume de se requerer a um terceiro considerado pelas partes como pessoa 

idônea que solucione a controvérsia de natureza civil foi conservada e persistiu, mesmo 

após o Estado ter assumido a função jurisdicional de “dizer o direito”, que acabou por 

eliminar as assembleias populares e jurisdições familiares. Ensina Juan Cavigioli, ao tratar 

da arbitragem que “este sistema y procedimiento, que se ha desarrollado en diversos 

climas históricos, tuvo en el derecho romano una caracterización propia, perfeccionada 

por el Derecho canónico, y que pasó más adelante a los Códigos modernos que han 

desenvuelto y particularizado sus requisito”8  

Destarte, como mencionado na introdução, a arbitragem não é uma novidade, mas 

sim meio antigo de solução de controvérsias. Todavia, a preponderância do Estado fez com 

                                                           
4
JARROSSON, Charles. La notion d´arbitrage. Paris: Dalloz, 1987. p. 327. Para Carlos Alberto Carmona, “é 

uma técnica para solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus 

poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção sem intervenção do Estado, sendo 

a decisão destinada a assumir a eficácia de sentença judicial”, in Arbitragem e processo: um comentário à 

Lei nº 9.307/96. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 15 
5
SURGIK, Aloísio. A origem da conciliação. 1984. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 1984. p. 424. 
6
MORENO HERNANDEZ, M. Derecho procesal canonico. Madrid: Aguilar, 1956. p. 367 

7
SURGIK, Aloísio. Compêndio de direito processual canônico. Curitiba: Livro é Cultura, 1988. p. 11. 

8
in CAVIGIOLI, Juan. Derecho canônico. Trad. Ramon Lamas Lourido. Madri: Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1946. p. 517-518. 
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que esta sempre ficasse relegada a segundo plano
9
, ainda que fosse obrigatória nas 

controvérsias entre comerciantes no Brasil, como previsto no Regulamento n. 737, até 

1866 quando foi então abolida. Com a mudança do perfil do Estado, com o aumento do 

comércio e dos investimentos internacionais, a partir da década de 50, paralelamente, passa 

a haver um crescimento na adoção da arbitragem como forma privativa de solução de 

litígios na esfera internacional.
10

 

A arbitragem, comumente, é classificada como um dos chamados “meios 

alternativos de solução de controvérsias”
11

. São assim denominados, pois se apresentam 

como alternativa ao meio estatal de solução de conflitos. No entanto, na esteira do que 

aponta Carlos Alberto Carmona, mais apropriada é a denominação “meios mais adequados 

de solução de controvérsias”, pois é razoável pensar-se que de início as partes busquem 

resolver o conflito diretamente, por meio de negociação, conciliação, mediação, chamados 

de métodos autocompositivos, para que, apenas no fracasso destes, recorram aos métodos 

heterocompositivos. Desse modo, somente estes seriam de fato meios alternativos de 

solução de controvérsias e não os autocompositivos
12

. 

Ao lado do processo judicial estatal, a arbitragem é método heterocompositivo de 

solução de controvérsias
13

, no qual a sentença proferida pelo terceiro escolhido pelas partes 

é tão vinculante quanto a estatal. Tal aspecto diferencia a arbitragem dos demais meios 

“alternativos” de solução de controvérsia, como a conciliação e a mediação, nos quais o 

terceiro não proferirá decisão com efeitos vinculantes, mas sim mera sugestão às partes do 

encaminhamento da questão, para que estas se componham e cheguem a um acordo para 

colocar fim à controvérsia. 

                                                           
9
De fato,“ o processo romano primitivo foi uma espécie de arbitragem privada, condição que perdeu com o 
andar do tempo”, in COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. 3.ed. Trad. Mozart 

Victor Russomano. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 39. 
10

in STRENGER, Irineu. Comentários a Lei Brasileira de Arbitragem, cit., p. 10-11. 
11

ADR – Alternative Dispute Resolution “refers to all dispute resolution mechanisms, or combination and 

permutations of them, that are not normally available from the public court system and are voluntarily used 

by the parties to a dispute or contracted for in contemplation of future disputes”, in ATLAS, Nancy; 

HUBER, Steven; TRACHTER-HUBER, Wendy. Alternative dispute resolution. Chicago: ABA Publising, 

2000. p. 18. 
12

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 32-33. 
13

Bruno Oppetit ensina que a justiça arbitral estatal por vias distintas, mas complementares, perseguem o 

mesmo ideal de justiça. OPPETIT, Bruno. Teoría del arbitraje. Tradução de Eduardo Silva Romero, 

Fabricio. Mantilla Espinoza y José Joaquín Caicedo Demoulin. Bogotá: Legis / Universidad del Rosário, 

2006. p. 45. 
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Traço mais importante da arbitragem e há muito debatido é se esta tem natureza 

jurisdicional. Não há dúvida de que a resposta é positiva, em que pesem opiniões contrárias 

de vozes autorizadas da doutrina.
14

 

Jurisdição, tomando-se por base o conceito mais moderno, é ao mesmo tempo 

poder, função e atividade. Poder como capacidade do ente de decidir imperativamente e 

impor decisões. Função, expressa no encargo de promover a pacificação de conflitos por 

meio do processo. Atividade, complexo de atos do “juiz” no processo, exercendo o poder e 

cumprindo a função que a lei lhe comete
15

. 

O árbitro exerce função, atividade e poder tal como um juiz
16

. Atividade do árbitro 

se processa com uma série de mecanismos e técnicas idêntica a do juiz, visto que pratica 

uma série de atos dentro de um conjunto de atos teologicamente ligados para a descoberta 

da verdade e aplicação da lei. Sua decisão é exteriorizada por ato com natureza de 

sentença, qualificada como título executivo judicial. 

De fato, o árbitro não pode praticar determinados atos, já que lhe carece o poder de 

coerção, ao menos na sua forma pura, relativo aos atos de força. Considerando-se os cinco 

elementos componentes da jurisdição, segundo definição de Giuseppe Saredo
17

, o árbitro é 

dotado das faculdades de conhecer de uma causa (notio), de fazer intervir no juízo todos 

aqueles cuja presença seria útil à justiça e ao conhecimento da verdade (vocatio) e do 

direito de julgar e pronunciar sentenças (iudicium). No entanto, apenas ao juiz togado cabe 

o poder-dever de fazer-se respeitar, de reprimir as ofensas que lhe forem feitas no exercício 

de suas funções (coertio), bem como de tornar obrigatória e coativa, em nome do poder 

soberano, a obediência às próprias ordens e decisões (executio). 

                                                           
14

Cândido Rangel Dinamarco entende que não haveria jurisdição, mas sim teria a arbitragem natureza 

parajurisdicional: “mais recentemente, tenho pensado em uma natureza parajurisdicional das funções do 

árbitro, a partir da idéia de que, embora ele não as exerça com o escopo jurídico de atuar a vontade da lei, 

na convergência em torno do escopo social pacificador reside algo muito forte a aproximar a arbitragem da 

jurisdição estatal”, in DINAMARCO, Cândido Rangel. Limites da sentença arbitral e de seu controle 

jurisdicional. In: MARTINS, Pedro A. Batista, GARCEZ, José Maria Rossani (Coords.). Reflexões sobre 
arbitragem: in memorian do Desembargador Cláudio Vianna de Lima. São Paulo: LTr, 2002. p. 327. Flávio 

Luiz Yarshell afirma que a jurisdição é atividade típica do Estado, sendo que outras soluções que, pondo 

fim a controvérsia, emanem dos próprios titulares da relação material são qualificadas como “equivalentes 

jurisdicionais”, in YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. São Paulo: Atlas, 1998. p. 128. 
15

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 129. 
16

Neste sentido, importante ressaltar que a Lei de Arbitragem dispõe que: “Art. 18. O árbitro é juiz de fato e 

de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.” 
17

Saredo, Giuseppe apud CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 

9.307/96, cit., p. 318. 
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Todavia, o fato de não lhe ser possível a prática de determinados atos, não retira do 

árbitro o poder jurisdicional. Trata-se de uma questão do âmbito da competência, limitador 

natural ao poder jurisdicional genérico, seja este do juiz, seja do árbitro. Como exemplo, 

pode-se citar, os juízes atuantes no Tribunal do Júri, que não têm competência para julgar a 

matéria, mas sim para a pronúncia, ou seja, ainda que não possam praticar determinados 

atos, isso não lhes retira seu poder jurisdicional.  

Desse modo, para atos de força, o árbitro necessitará do auxílio do Poder Judiciário 

para a concretização das medidas por ele proferidas
18

. Isto é, o árbitro tem competência 

para requerer a condução coercitiva de uma testemunha, para decretar medidas de natureza 

cautelar, mas caberá ao juiz togado a efetivação de tais medidas, pois é ele que tem a 

competência para tanto.  

Utilizando-se os conceitos estabelecidos por Celso Neves de jurisdição e 

jurissatisfação, o árbitro estaria investido apenas da primeira
19

. 

O árbitro está investido com a mesma jurisdição do juiz estatal, com a diferença de 

que sua autoridade jurisdicional lhe é atribuída diretamente pelas partes envolvidas no 

conflito. Importante trazer a lição de Norberto Bobbio, de que o Estado representativo deve 

ser considerado não mais como ex parte principis, mas ex parte populi. O indivíduo vem 

antes do Estado. O indivíduo não é pelo Estado, mas o Estado pelo indivíduo.20 

Destarte, jurisdição é poder do Estado, podendo ser exercido pelos juízes, ou pelos 

particulares, se as partes assim o quiserem, porque a investidura originalmente atribuída 

                                                           
18

Neste sentido é o artigo 22 da Lei de Arbitragem: Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o 

depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar 

necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. 

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

comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a seu rogo, e pelos árbitros. 

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

ou o tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte faltosa, ao proferir sua sentença; se 

a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal 

arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da 

convenção de arbitragem. 

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

§ 4º Ressalvado o disposto no § 2º, havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros 

poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente, competente para julgar a 

causa. 

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

as provas já produzidas. 
19

Cf. Celso Neves “...a ação executória, visa, objetivamente, a essa satisfação e a atividade que o juiz 

desenvolve, no respectivo processo, não é jurisdicional, mas jurissatisfativa”, in Estrutura fundamental do 
processo civil: tutela jurídica processual, ação, processo e procedimento. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 138. 

20
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1987. p. 117. 
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pelos envolvidos no litígio é até mais forte e autêntica do que aquela dada indiretamente 

por delegação ao juiz estatal
21

. 

Daí decorre que um dos pontos fundamentais da arbitragem é o princípio da 

autonomia da vontade das partes
22

. 

Esse princípio encontra na instituição e autorregulamentação da arbitragem sua 

plena aplicação, limitado apenas pelas leis imperativas nacionais e as regras de ordem 

pública
23

. Desse modo, a principal incidência do princípio da autonomia da vontade é em 

primeiro lugar a vontade de submeter a solução do litígio ao árbitro, que também será 

escolhido pelas partes. Ainda, como corolário desse princípio, está a permissão legal de 

que as partes são livres para pactuar a lei a ser aplicada na arbitragem, tanto de direito 

material quanto processual, podendo ainda dispor que o julgamento se dará por equidade. 

A faculdade de um litígio ser resolvido por arbitragem ou a aptidão de ser objeto de 

arbitragem é o que se denomina arbitrabilidade. Eduardo Damião Gonçalves
24

, afirma que 

o termo arbitrabilidade comporta diversas facetas, sendo principalmente duas, uma ligada à 

ratione personae, a chamada arbitrabilidade subjetiva, e outra referente à ratione materiae, 

a arbitrabilidade objetiva
25

. 

                                                           
21

Irineu Strenger sustenta que: “A jurisdição de que se acha investido é a mesma do juiz estatal, com a 

diferença que sua autoridade jurisdicional decorre diretamente das partes, enquanto a do juiz, da 

comunidade como um todo, expressa na Constituição. Por isso, não é despropositado falar em jurisdição da 

comunidade, ou dos indivíduos que a compõe, pois são estes que a delegam ao Estado, por meio da 

Constituição, conferindo-lhe o poder delegado para declarar, em seu nome, o direito.”, in STRENGER, 

Irineu. Comentários a Lei Brasileira de Arbitragem, cit., p. 12. 
22

Segundo Irineu Strenger: a autonomia da vontade como princípio deve ser sustentada não só como um 
elemento da liberdade em geral, mas como suporte também da liberdade jurídica, que é esse poder 
insuprimível no homem de criar por um ato de vontade uma situação jurídica, desde que esse ato tenha 
objeto lícito". STRENGER, Irineu. Da autonomia da vontade: direito interno e internacional. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2000. p. 66. 
23

LEMES, Selma M. Ferreira. Arbitragem: princípios jurídicos fundamentais. Direito brasileiro e comparado. 

Disponível em: 

<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/31991/31232>. 
24

GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 9. Ainda, para Loukas A. Mistelis “arbitrability is one of 

the issues where the contractual and jurisdictional natures of international commercial arbitration collide 

head on.
 
It involves the simple question of what types of issues can and cannot be submitted to arbitration 

and whether specific classes of disputes are exempt from arbitration proceedings. While party autonomy 

espouses the right of parties to submit any dispute to arbitration, national laws often impose restrictions or 

limitations on what matters can be referred to and resolved by arbitration. This is referred to in literature as 

“objective arbitrability.”
 
Certain disputes may involve such sensitive public policy issues that it is felt that 

they should only be dealt with by the judicial authority of state courts. An obvious example is criminal law 

which is generally the domain of the national courts: it is undisputed that the sanctioning of criminal 

activity is in the power of the judiciary.” MISTELIS, Loukas A.; BREKOULAKIS, Stavros L. (Eds.). 

Arbitrability: international and comparative perspectives. Kluwer Law International, 2009. p. 1–18. 
25

“The enforcement of international arbitration agreement may also be resisted on certain arbitration-specific 

grounds. Most importantly, under virtually all national laws, certain categories of disputes or claims are 
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Sob o aspecto subjetivo, exige a lei que apenas pessoas capazes de contratar 

poderão valer-se da arbitragem
26

. Recorrendo-se ao Código Civil, são capazes aqueles que 

têm a aptidão de exercer por si os atos da vida civil. Desse modo, não poderão instaurar 

processo arbitral os incapazes, ainda que representados ou assistidos, tampouco aqueles 

que apenas tenham poderes de administração. Porém, vale ressaltar que nesta última 

hipótese, havendo autorização judicial (como no caso do inventariante ou síndico da 

falência) ou de assembleia (como, por exemplo, para o síndico de condomínio) poderão 

valer-se da arbitragem.  

No tocante ao aspecto objetivo, a lei estabelece, como critério de arbitrabilidade, 

que se trate de direitos patrimoniais disponíveis
27

.  

 

II.2. Convenção de arbitragem – Cláusula compromissória e compromisso arbitral 

 

Não há dúvidas de que a escolha das partes pela arbitragem depende do livre 

exercício de sua vontade, o qual é consubstanciado mediante a convenção de arbitragem. 

Por meio desta as partes outorgam ao(s) árbitro(s) jurisdição para solucionar determinada 

controvérsia. Tendo em vista que se trata de transferência do poder jurisdicional do ente 

estatal ao ente privado, essa escolha não pode ser eivada de quaisquer vícios.
28.

 

                                                                                                                                                                                

“non-arbitrable” – not capable of settlement by arbitration (as opposed to litigation in national courts or 

before other governmental agencies). The categories of claims that are non-arbitrable vary country to 

country, but generally involve claims under statutory protections (e.g. competition or antitrust law, 

employee or consumer protection, security law) or matters of public policy. The New York Convention and 

other international arbitration conventions recognize and permit these non-arbitrability, at least within 

limits”, in BORN, Gary B., International commercial arbitration. 2.ed. New York: Kluwer Law 

International, 2001. p. 8. 
26

Prevê o artigo 1º da Lei de Arbitragem que “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis” 
27

Segundo Luis Fernando Guerrero, “...não há uma limitação aos bens materiais, mas uma limitação aos bens 

jurídicos, que devem ser patrimoniais e passíveis de disposição.”, in GUERRERO, Luis Fernando. 

Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: Atlas, 2009. p. 43. José Maria Rossani Garcez 

apresenta como exemplos de inarbitrabilidade objetiva: “envolve interesse de menores ou torna 

indispensável a interferência do Ministério Público, ou se expressamente se restringe à jurisdição exclusiva 

do Poder Judiciário brasileiro, em questões, por exemplo envolvendo o estado das pessoas, como 

casamento ou divórcio, ou ainda, inventário de bens localizados no Brasil ou ainda, se indiretamente essa 

indisponibilidade temática de direitos for determinada pela jurisprudência dominante ou súmula.” In 

Arbitragem nacional e internacional: progressos recentes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 45-46. 
28

“An agreement by the parties to submit to arbitration any disputes or differences between them is the 

foundation stone modern international commerce arbitration. If there is to be a valid arbitration, there must 

first be a valid agreement to arbitrate.”, Law and practice of international commercial arbitration, p. 5. 

Manuel Pereira Barrocas ensina que “o poder do árbitro emana da convenção arbitral. Sem a convenção 

arbitral o árbitro não passa de uma mera pessoa privada sem qualquer ligação particular à função e ao poder 

de resolver litigious, in Manual de arbitragem. Coimbra: Almedina, 2010. p. 34. 
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A convenção de arbitragem é o acordo de vontades, por meio da qual as partes 

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

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

Assim, a convenção de arbitragem (gênero) contém a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral (espécies), sendo ambos declarações de vontade hábeis a afastar a 

competência jurisdicional estatal do conhecimento do mérito de determinado conflito que 

verse sobre direitos disponíveis
29

  

Conforme definição do artigo 4º da Lei nº 9.306/96, Lei de Arbitragem, a cláusula 

compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se 

a submeter à arbitragem os litígios que possa vir a surgir relativamente a tal contrato. 30 

Desse modo, a cláusula compromissória, em regra, é encartada no ajuste de vontade 

das partes, prevendo de forma genérica que, na eventualidade de conflito surgir entre elas a 

respeito da relação contratual entabulada, esse será solucionado pela via arbitral. 

Importante ressaltar que o §1º do artigo 4º da Lei de Arbitragem prevê como 

requisito essencial da cláusula compromissória apenas que esta deve estar estipulada por 

escrito, ou seja, não necessariamente no próprio contrato firmado pelas partes, podendo 

constar em documento apartado que se refira ao ajuste. 

A Convenção de Nova York de 1958 sobre Reconhecimento e Execução de Laudos 

Arbitrais, promulgada no Brasil por meio do Decreto 4.311 de 23 de julho de 2002 prevê 

expressamente que o “acordo escrito” por meio do qual as partes submetem o litígio 

(eventual ou presente) à arbitragem, pode estar inserido em contrato, acordo e até mesmo 

cartas, telegramas ou e-mails trocados pelas partes.
31. 

                                                           
29

Ensina Carlos Alberto Carmona que: “(...) a convenção de arbitragem tem duplo caráter: como acordo de 

vontades, vincula as partes no que se refere a litígios atuais ou futuros, obrigando-as reciprocamente à 

submissão ao juízo arbitral; como pacto processual, seus objetivos são os de derrogar a jurisdição estatal, 

submetendo as partes à jurisdição dos árbitros (cláusula ou compromisso) para afastar a competência do 

juiz togado, sendo irrelevante estar ou não instaurado o juízo arbitral”, in Arbitragem e processo: um 

comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 79. 
30

José Carlos de Magalhães define a cláusula compromissória como “(...) manifestação da vontade das partes 

em submeter à arbitragem a eventual controvérsia que surja de determinada relação jurídica de direito 

material que as vincula. Insere-se, portanto, em contrato que regula e tem por objeto principal relação 

jurídica de direito material, não obstante discipline relação jurídica de direito processual, com conteúdo e 

objeto próprios que não se confundem com as demais cláusulas do contrato” in MAGALHÃES, José Carlos 

de; BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986. p. 21. 
31

“Artigo II 

1. Cada Estado signatário deverá reconhecer o acordo escrito pelo qual as partes se comprometem a 

submeter à arbitragem todas as divergências que tenham surgido ou que possam vir a surgir entre si no que 
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Pode se depreender que a cláusula compromissória tem forma livre, normalmente 

pactuada em contrato firmado pelas partes, mas nada impede que se extraia a intenção das 

partes em deslocar o conhecimento do litígio da jurisdição estatal para a arbitral por outros 

meios, o que deverá ser avaliado caso a caso. 

No entanto, isso já não ocorre com o compromisso arbitral. 

O compromisso arbitral, definido no artigo 9 º da Lei de Arbitragem, “é a 

convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais 

pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial.” Assim, o compromisso arbitral, conforme 

definição de Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, é “(...) o acordo de vontades celebrado 

após o surgimento do litígio, pelo qual as partes decidem ou confirmam a sua intenção de 

se submeter à arbitragem”
32 

 

Mais do que isso, o compromisso arbitral é ato formal, por óbvio escrito, nos quais 

devem constar os requisitos essenciais previstos no artigo 10 da Lei de Arbitragem: 

qualificação das partes, indicação da matéria que será objeto da arbitragem, 

individualizando o litígio, ainda que de modo genérico, indicação e qualificação dos 

árbitros ou identificar a entidade à qual as partes delegaram a indicação dos árbitros e o 

lugar em que será proferida a sentença. Sendo extrajudicial, prevê a Lei
33 

que pode ser 

firmado por instrumento particular, assinado por duas testemunhas, ou instrumento 

público. 

Como se verifica do acima exposto, a diferença significativa entre a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral reside em seu conteúdo objetivo, isto é, a 

cláusula compromissória possui um conteúdo mais genérico, reputando-se ao litígio futuro 

que poderá ou não existir. Já o compromisso arbitral, que obrigatoriamente tem seu 

nascedouro quando o conflito já foi verificado, tem por conteúdo o litígio já 

individualizado.
34

 

                                                                                                                                                                                

diz respeito a um relacionamento jurídico definido, seja ele contratual ou não, com relação a uma matéria 

passível de solução mediante arbitragem. 

2. Entender-se-á por "acordo escrito" uma cláusula arbitral inserida em contrato ou acordo de arbitragem, 

firmado pelas partes ou contido em troca de cartas ou telegramas. 
32

in DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado: parte especial: arbitragem 

comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 23. 
33

Art. 9º, §2º, da Lei de Arbitragem. 
34

Para Luiz Olavo Baptista “A primeira diferença a se apresentar é quanto ao fato de uma ser genérica, 

objetivando resolver número não definitivo ou não definido de divergências, e, o outro ser específico, 

visando a solução de controvérsia ou controvérsias já existentes e definidas. É o futuro condicional, por 

oposição ao presente.” in Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex Ed., 2011. p. 32. 
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Ainda, a cláusula compromissória e o compromisso diferem substancialmente no 

que concerne aos requisitos formais para sua celebração, sendo certo que a cláusula 

compromissória de forma livre (desde que por escrito) será sempre extrajudicial, enquanto 

o compromisso arbitral poderá ser firmado extra ou judicialmente, seguindo os requisitos 

estabelecidos em lei. 

Outra diferença reside no momento de sua celebração. Usualmente, a cláusula 

arbitral é anterior ao conflito e o compromisso arbitral necessariamente surge diante da 

existência de um litígio evidenciado. 

Carmen Tiburcio e Luis Roberto Barroso defendem que a diferença essencial entre 

a cláusula e o compromisso reside no momento de sua celebração: a primeira é anterior a 

qualquer disputa e o segundo é instituído em face de litígio concreto.
35.

 

 

II.3. Efeitos da convenção de arbitragem 

 

Antes do advento da Lei 9.307/96, a cláusula compromissória era completamente 

desprestigiada no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que apenas o compromisso 

arbitral era instrumento apto a impor validamente a instauração da arbitragem no Brasil. 

O Decreto 3.900, de 26.06.1867, foi a primeira norma a prever a cláusula 

compromissória no Brasil. Porém, conforme o artigo 9º
36

 que para que a cláusula 

compromissória pudesse ser mais do que uma simples promessa, deveria prever o nome 

dos árbitros e o objeto do litígio. Como se viu, a cláusula compromissória é, via de regra, 

anterior ao surgimento de qualquer disputa, sendo até mesmo ilógico exigir-se das partes 

que ao contratar previssem qual seria o objeto de eventual litígio. Estando as partes 

pautadas pelo princípio da boa-fé, esperam que o contrato seja adimplido e que nenhum 

litígio surja da relação entabulada. 

                                                           
35

in TIBURCIO, Carmen; BARROSO, Luis Roberto. Cláusula compromissória: interpretação, efeitos e a 

questão intertemporal. In: FERRAZ, Rafaela; MUNIZ, Joaquim de Paiva (Coords.). Arbitragem doméstica 
e internacional: estudos em homenagem ao Prof. Theóphilo de Azevedo Santos. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 102. 
36

“A cláusula de compromisso, sem a nomeação de árbitro, ou relativa a questões eventuais não vale senão 
como promessa, e fica pendente para sua perfeição e execução de novo e especial accordo das partes, não 
só sobre os requisitos do art. 8º, senão também sobre as declarações do art. 10.” In COLEÇÃO DE LEIS 

DO IMPÉRIO DO BRASIL. 1867. Disponível em: 

<http://books.google.com.br/books?id=ORwFAAAAYAAJ&pg=RA1-PA14&lpg=RA1-

PA14&dq=decreto+3900+1867&source=bl&ots=BahucPs8Gi&sig=wrl3OxnV_HEVqcwb5xua3611q-

0&hl=pt-BR&ei=Zr8ZSs2DFoKjtgezoozrDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA1,M1>. 
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Em outras palavras, à clausula compromissória não era conferida qualquer força 

coercitiva, considerada apenas como mero pactum de compromittendo e dependia para o 

seu aperfeiçoamento da existência de um compromisso arbitral, no qual as partes 

descrevessem o objeto do litígio. A existência da cláusula compromissória em um contrato 

não ensejava qualquer objeção perante um Tribunal estatal, sendo que em caso de 

descumprimento poderia gerar, apenas, indenização por perdas e danos, mas de difícil 

mensuração. 

O Código Civil de 1916 simplesmente ignorou a existência da cláusula 

compromissória, admitindo a instituição de arbitragem apenas se firmado compromisso 

arbitral, nos termos do artigo 1037
37

 e seguintes. 

De igual modo o Código de Processo Civil de 1939, também silente acerca da 

cláusula compromissória, somente conferia ao compromisso arbitral a capacidade de 

afastar a jurisdição estatal para a solução do conflito
38

. 

Como fruto da tendência mundial de conferir maior eficácia à cláusula 

compromissória, foi celebrado o Protocolo Relativo às Cláusulas Arbitrais em Genebra em 

1923, “Protocolo de Genebra”, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 21.187/32, o 

qual conferia à cláusula compromissória força cogente, equiparando seus efeitos ao 

compromisso arbitral, no que se refere a contratos comercias internacionais
39

. 

                                                           
37

Art.1.037: As pessoa capazes de contratar poderão, em qualquer tempo, louvar-se, mediante compromisso 

escrito, em árbitros, que lhes resolvam as pendências judiciais, ou extrajudiciais. 
38

Art. 1.031 a 1.035. 
39

1– Cada um dos Estados contratantes reconhece a validade, entre partes submetidas respectivamente à 

jurisdição de Estados contratantes diferentes, de compromissos ou da cláusula compromissória pela qual as 

partes num contrato se obrigam, em matéria comercial ou em qualquer outra suscetível de ser resolvida por 

meio de arbitragem por compromisso, a submeter, no todo ou em parte, as divergências, que possam 

resultar de tal contrato, a uma arbitragem, ainda que esta arbitragem deva verificar-se num país diferente 

daquele a cuja jurisdição está sujeita qualquer das partes no contrato.  

Cada Estado contratante se reserva a liberdade de limitar a obrigação acima mencionada aos contratos 

considerados como comerciais pela sua legislação nacional. O Estado contratante, que usar desta faculdade, 

avisará o Secretário Geral da Sociedade das Nações, afim de que os outros Estados contratantes sejam disso 

informados.  

2 – O processo da arbitragem, incluindo-se a constituição do tribunal arbitral, será regulado pela vontade 

das partes e pela lei do país em cujo território a arbitragem se efetuar.  

Os Estados contratantes comprometem-se a facilitar os atas processuais, que seja necessário realizar nos 

seus territórios, de acordo com as disposições que regem, nas suas legislações respectivas, o processo de 

arbitragem por compromisso.  

4 – Os tribunais dos Estados contratantes, dos quais esteja pendente um litígio relativo a um contrato 

concluído entre pessoas previstas no artigo 1º e que encerre um compromisso ou uma cláusula 

compromissória válida em virtude do dito artigo e suscetível de ser executada, remeterão os interessados, a 

pedido de um deles, ao julgamento dos árbitros.  

Essa transferência não prejudicará, a competência dos tribunais, no caso de, por qualquer motivo, o 

compromisso, a cláusula compromissória ou a arbitragem haverem caducado ou deixado de produzir efeito.  
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Com base no Protocolo de Genebra, parte da doutrina brasileira, passou a defender 

que em relação a contratos internacionais, não seria aplicável o Código de Processo Civil 

então vigente e, portanto, a cláusula compromissória teria os mesmos efeitos do 

compromisso arbitral, em decorrência do princípio da especialidade
40

. 

Alheio às mudanças instituídas no plano internacional, o legislador de 1973 preferiu 

repetir os ditames do retrógrado Código de Processo Civil de 1939, novamente deixando 

de conferir eficácia à cláusula compromissória, que juntamente com disposição acerca da 

necessidade de homologação do laudo arbitral eram os principais responsáveis por impedir 

o progresso da arbitragem no país. 

Eis então que surge a Lei nº 9.307/96, por meio da qual foram alterados os 

conceitos então vigentes, colocando o Brasil novamente no cenário mundial em relação ao 

instituto da arbitragem. 

Expressamente dispôs no artigo 3º da Lei de Arbitragem que tanto a cláusula 

quanto o compromisso são espécies do gênero “convenção de arbitragem” e aptos a afastar 

a jurisdição estatal para conhecer do conflito e instituir a arbitragem. 

Ainda, para que não houvesse margens à discussão, por meio do artigo 5º da Lei de 

Arbitragem, o legislador deixou claro que a cláusula compromissória é per se suficiente 

para a instituição do procedimento arbitral.  

Alterou-se o artigo 267, VII, do Código de Processo Civil
41

, que previa a extinção 

do processo sem julgamento do mérito apenas “pelo compromisso arbitral”, substituindo 

pela expressão “convenção de arbitragem” 

Tratou-se de conferir à cláusula compromissória o assim chamado “efeito negativo 

da convenção de arbitragem”, segundo o qual a existência de cláusula compromissória no 

contrato afasta a jurisdição estatal da solução dos litígios relativos àquela relação 

contratual. Nas palavras de Pedro Batista Martins, ao firmarem a cláusula 

compromissória, os contratantes concordam com a submissão de eventual conflito à 

                                                           
40

MAGALHÃES, José Carlos de; BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial, cit., p. 21. 
41Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) 

(...) 

VII - pelo compromisso arbitral; 

VII - pela convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996). 
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justiça privada, não mais podendo arrepender-se ou reverter a questão, unilateralmente, à 

justiça ordinária42. 

Ademais, a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato no qual 

está inserta, e, por conseguinte, não será contagiada por eventuais vícios, seja nulidade ou 

invalidade, que acometam o contrato, como previsto na Lei de Arbitragem, no caput do 

artigo 8º
43

. 

A autonomia da cláusula compromissória está estritamente ligada ao fortalecimento 

da utilização da arbitragem como método de solução de controvérsia, visto que, ao 

considerá-la como acessória ao contrato principal, bastaria a alegação de vícios no contrato 

para que a cláusula também fosse atingida e, por conseguinte a solução do litígio levada à 

justiça estatal. Daí decorreu o desenvolvimento por juristas do conceito da autonomia da 

convenção de arbitragem. 

Diante da sua tamanha aceitação pela doutrina e jurisprudência, como garantia da 

eficácia da cláusula compromissória, a sua autonomia tornou-se um dos grandes princípios 

gerais que governam a arbitragem
44

.  

Havendo vícios no contrato principal, a cognição acerca destes caberá ao árbitro e 

não ao juiz togado, até mesmo quando se está diante da rescisão da avença. Os efeitos da 

cláusula compromissória sobrevivem até mesmo ao término do contrato em que foi inserta. 

Afinal, ao escolherem a arbitragem, as partes optaram por levar todas as questões 

referentes ao negócio jurídico entabulado ao conhecimento dos árbitros
45

. 

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

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

contratual na qual se encontra inserida a cláusula compromissória. A abrangência do efeito 

                                                           
42

in MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 

210. Neste mesmo sentido conclui o juiz catarinense Joel Dias Figueira Júnior: “A convenção de arbitragem, 

decorrente de cláusula contratual expressa e escrita, tem por finalidade gerar entre os contratantes o 

compromisso inarredável de submeterem à jurisdição arbitral a solução dos conflitos que porventura venham 

a surgir como decorrência do contrato principal entre eles firmado, de maneira a excluir terminantemente a 

busca da tutela pretendida a ser conferida pelo Estado-juiz”, in Arbitragem jurisdição e execução: análise 

crítica da lei 9.307, de 23.09.1996. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999. p. 191. 
43

Art. 8º. A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte 

que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 
44

Neste sentido, ensinam Fouchard, Gaillard, Goldman: “Today the autonomy of the arbitration agreement is 

so widely recognized that it has become one of the general principles of arbitration upon which 

international arbitrators rely, irrespective of their seat and of the law governing the proceedings”, 

GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John (Eds.). Fouchard Gaillard Goldman on international 
commercial arbitration. The Hague, Netherlands: Kluwer Law International, 1999. p. 199. 

45
Importante ressaltar que as partes poderão livremente escolher que determinada questão não estará sujeita 

aos efeitos da convenção de arbitragem, ainda que esta esteja prevista no contrato. 
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positivo da convenção de arbitragem não se restringe à competência dos árbitros para 

solucionar o mérito da questão que lhes é submetida. Com efeito, a decisão sobre sua 

própria competência é igualmente conferida aos árbitros, conforme artigo 8º parágrafo 

único
46

, da Lei n. 9.307/96. Trata-se do consagrado princípio internacionalmente 

conhecido como Kompetenz-Kompetenz.
47

 

Em outras palavras, não cumpre a outros julgadores a decisão sobre qual deve ser a 

matéria sujeita ou não à arbitragem, se um determinado assunto está ou não compreendido 

na jurisdição arbitral. São os próprios árbitros os responsáveis por delimitar a lide e 

verificar se têm ou não competência para julgar a matéria. De fato, a transferência dessa 

competência ao Poder Judiciário é contra legem, conforme já reconhecido pelo Superior 

Tribunal de Justiça, bem como por outros Tribunais Brasileiros. 
48
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“Art. 8º. (...) 

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da 

existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 

compromissória.” 
47

Carlos Alberto Carmona define como sendo: “competência do árbitro para decidir sobre sua própria 

competência, resolvendo as impugnações que surjam acerca de sua capacidade de julgamento, da extensão de 

seus poderes, da arbitrabilidade da controvérsia, enfim, avaliando a eficácia e a extensão dos poderes que as 

partes lhe conferiram tanto por via de cláusula compromissória, quanto por meio de compromisso arbitral”, 

Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 175. No mesmo sentido GAILLARD, 

Emmanuel; BANIFATEMI, Yas. Negative effect of competence-competence: the rule of prioty in favour of 

the arbitrators. In: GAILLARD, Emmanuel; DI PIETRO, Domenico (Eds.). Enforcement of arbitration 
agreements and international arbitral awards: the New York convention in practice. Londres: Cameron May, 

2008. p. 259. 
48

“INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. Arbitrabilidade. Força obrigatória da cláusula compromissória. Art. 

7º da Lei 9.307/96. Competência exclusiva dos árbitros para decidir sobre ocorrência de violação 

contratual.  

(...) 

2 – Para a instauração do procedimento judicial de instituição da arbitragem (art. 7º da Lei 9.307/96), são 

indispensáveis a existência de cláusula compromissória e a resistência de uma das partes à sua instituição, 

requisitos presentes no caso concreto.  

3 – Tendo as partes validamente estatuído que as controvérsias decorrentes dos contratos de credenciamento 

seriam dirimidas por meio do procedimento previsto na Lei de Arbitragem, a discussão sobre a infringência às 

suas cláusulas, bem como o direito a eventual indenização, são passíveis de solução pela via escolhida” REsp 

450.881-DF – 3ª T. – STJ – j. 11.04.2003 – rel. Min. Castro Filho – DJU 26.05.2003. Vide ainda, ApCiv 

28808/2001 – 6ª Câm. Civ. – TJRJ – j. 30.04.2002 – rel. Des. Gilberto Rego – DOU 17.05.2002; AgIn 

1999.00.2.0016.09.5 – 1ª T. TJDF – j. 25.10.1999 – rela. Desa. Vera Andrighi; ApCiv 254.852-9 – 3ª CC – 

TAMG – j. 03.06.1998. 
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II.4. Sentença arbitral 

 

II.4.a. O conceito de sentença no processo civil brasileiro 

 

A antiga redação do artigo 162, §1 do Código de Processo Civil definia a sentença 

como sendo o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo, decidindo ou não o mérito da 

causa. 

Por meio da análise do conceito de sentença delineado na regra acima, afirmava a 

melhor doutrina que a sentença era definida não por seu conteúdo, mas de acordo com o 

critério topológico de identificação das decisões judiciais
49

. De igual modo, era esse o 

critério adotado para a definição das decisões interlocutórias que, a despeito de poderem 

ter conteúdo decisório, como, v.g., a exclusão de um litisconsorte, não eram classificadas 

como sentenças em virtude do momento em que eram proferidas. 

A Lei nº 11.232/05 alterou o Código de Processo Civil, pondo fim à dicotomia 

“processo de conhecimento” - “processo de execução”, no que tange às obrigações de 

pagar quantia. Consequentemente, substituiu-se o antigo processo autônomo de execução 

de títulos executivos judiciais pela chamada “fase de cumprimento de sentença”, na 

sequência e com aprofundamento do sistema que já havia sido previsto para as obrigações 

de fazer e não-fazer e de entrega de coisa. 

De tal modo, os procedimentos necessários à concretização no plano prático do 

direito declarado e reconhecido pelo Estado-juiz passam a consubstanciar uma extensão, 

compondo uma nova fase do próprio processo de conhecimento. Observa-se, dessa forma, 

que desde a demanda para o reconhecimento do direito, até a concretização do direito 

pleiteado, todo o procedimento permanece num único feixe, simplificando e acelerando o 

processo como um todo.  

Diante da reunião do processo de conhecimento e de execução - o chamado 

“processo sincrético” -, e do fato de o processo de conhecimento não mais se extinguir por 

força de uma sentença, a nova técnica impôs a alteração no conceito de sentença
50

, até 

                                                           
49

Para José Carlos Barbosa Moreira, “Impõe-se frisar que o conceito de sentença, à luz da nova sistemática, deixa 

de fundar-se em critério topológico para ligar-se ao conteúdo do ato”. In BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A 

nova definição de sentença. Revista de Processo, São Paulo, ano 31, n. 136, ano 31, p. 272, jun. 2006. 
50

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Algumas considerações sobre o cumprimento da sentença 

condenatória. Revista do Advogado, São Paulo, n. 85, p. 71, maio 2006. 
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mesmo para fins de harmonização do sistema, passando a defini-la por seu conteúdo, e não 

mais pelo momento em que é proferida. Deixa de ser o ato que põe fim ao processo, 

passando a ser conceituada como o ato do juiz que contempla uma das situações 

enumeradas pelos artigos 267
51

 e 269
52

 do Código de Processo Civil, ou seja, 

respectivamente, a extinção do processo sem resolução do mérito ou uma das hipóteses de 

resolução do mérito arroladas nos incisos do referido dispositivo legal. 

Em outras palavras, pode-se dizer que o provimento jurisdicional que põe termo ao 

ofício de julgar do magistrado de primeiro grau, em relação a um determinado pedido, 

decidindo ou não o seu mérito, é agora classificado como sentença. 

A partir do momento em que a sentença passa a ser definida pelo seu conteúdo, 

surgem, naturalmente, algumas controvérsias, como a possibilidade de serem proferidas 

sentenças parciais e, bem assim, a identificação dos recursos cabíveis contra estas decisões.  

Ainda que passível de severas críticas dos doutrinadores
53

, o conceito topológico da 

sentença trazia em si vantagem operacional, consubstanciada na indubitável delimitação da 

recorribilidade das decisões
54

. A concepção do recurso de apelação foi feita com base no 

fato que de que o julgamento, em primeira instância, do mérito e de todas as pretensões 

seria finalizado por meio de uma sentença; em contrapartida, por exclusão, previu-se o 

                                                           
51

Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:  

I - quando o juiz indeferir a petição inicial; 

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular 

do processo; 

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; 

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade 

das partes e o interesse processual; 

Vll - pela convenção de arbitragem;  

Vlll - quando o autor desistir da ação; 

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; 

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; 

XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
52

Art. 269. Haverá resolução de mérito:  

I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; 

II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido;  

III - quando as partes transigirem;  

IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;  

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 
53

Tereza Arruda Alvim Wambier já defendia que “..o único elemento por meio do qual se pode identificar as 

sentenças é o seu conteúdo”. In Nulidades do processo e da sentença. 5. ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2004. p. 29. 
54

VAREJÃO, José Ricardo do Nascimento. As classificações, a Lei nº 11.232/2005 e o ‘novo’ conceito de 

sentença. In: WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. (Coord.). Aspectos polêmicos da nova execução 3: de 

títulos judiciais - Lei 11.232/2005. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. v. 3, p. 372-373. 
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recurso de agravo para as demais decisões no curso do processo, na ideia de que este ainda 

teria continuidade naquela instância, até atingir a sentença propriamente dita. 

Ao adotar-se o critério substancial, deixando-se de lado a ideia finalística da 

sentença, parte da doutrina entende que o sistema recursal poderá ser fortemente abalado. 

Com o propósito de solucionar essa questão, evitando um colapso no sistema 

recursal, parcela da doutrina continuou a defender a ideia finalística da sentença, ou seja, 

somente poderá ser assim classificado o ato judicial se colocar fim ao processo ou julgar 

por completo as pretensões das partes na fase cognitiva.
 55

 

Para outros, como Cássio Scarpinella Bueno, a alteração legislativa deixa claro que 

a prolação da sentença é tão somente o encerramento de uma “etapa” do processo (fase do 

processo jurisdicional), não podendo significar que o processo foi encerrado, e mais ainda, 

que o juiz tenha encerrado a sua atividade jurisdicional
56

.  

Em suma, entende-se com base no novo processo sincrético que a sentença 

encerraria apenas a fase do reconhecimento do direito, não se referindo à fase de realização 

propriamente dita do direito por ela reconhecido (execução). Chiovenda já definiu sentença 

como o provimento do juiz que afirma existente ou inexistente a vontade concreta da lei 

alegada na lide57
 

Outros, ainda, consideram que o critério topológico permanece somente para definir 

o recurso cabível, mas não a natureza jurídica da decisão. Neste sentido, Luiz Rodrigues 

Wambier, Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, entendem que o 

princípio da correspondência não é, nem nunca foi absoluto
58
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Neste sentido Humberto Theodoro Jr.: “Segundo penso, as situações previstas nos arts. 267 e 269 somente 

se prestam a configurar sentença (e desafiar apelação) quando põe fim ao processo ou quando resolvem pro 

inteiro o objeto principal do processo pendente de acertamento em juízo. Para o ato judicial cognitivo ser 

tratado como sentença é preciso que todo o pedido ou todos os pedidos da inicial tenham sido resolvidos, 

positiva ou negativamente. Se o pronunciamento não os abrange em toda extensão, deixando questões para a 

solução final do processo, não pode ser havido como sentença. Sua natureza, dentro da lógica do sistema, é de 

decisão interlocutória, ou seja, a de ato que, no curso do processo, revolve questão incidente (art. 162, §2º)” in 

As novas reformas do Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 5. No mesmo sentido, 

CÂMARA, Alexandre Freitas. A nova execução de sentença. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
56

BUENO, Cassio Scarpinela. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil: comentários sistemáticos 

às Leis n 11.187, de 19-10-2005, e 11.232, de 22-12-2005. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 1, p. 15. 
57

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. J.G. Menegale. São Paulo: Saraiva, 

1945. v. 3, p. 47. 
58

“Em casos como os ora analisados, se estará diante de uma sentença, que excepcionalmente, poderá ser 

objeto de agravo. (...) A interposição de agravo, no entanto, não transforma, ipso facto, o conteúdo do 

pronunciamento, Assim, a compreensão de que, no caso, se está diante de pronunciamento com conteúdo 

de sentença, apesar de, por razões de ordem pragmática, o pronunciamento dever ser objeto de agravo, 

repercute, por exemplo, em relação à admissibilidade do regime de retenção dos recursos extraordinário e 
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Ainda, importante mencionar aqueles que, mantendo-se fiéis ao novel conceito de 

sentença, entendem que, para as decisões proferidas no curso do processo, que 

“impliquem” uma das hipóteses previstas nos arts. 267 e 269 do Código de Processo Civil, 

é admissível a interposição de “apelação por instrumento” 
59

 

Compartilha-se aqui que a posição defendida pela corrente mais conservadora não 

parece a mais apropriada, pelo simples fato de que não há como se manter em vigência um 

texto normativo revogado, como se não houvesse ocorrido qualquer alteração.  

De outro lado, caberá ao juiz analisar caso a caso a pertinência da prolação de 

sentenças parciais. O uso excessivo de sentenças no decorrer do processo não parece ser a 

melhor técnica, diante do possível tumulto processual que poderá ser instaurado. Porém, 

não há dúvidas de que em determinados casos a sentença parcial será bastante vantajosa, 

trazendo indiscutível celeridade ao procedimento. E, diante de tais situações, caberá o 

sistema recursal adaptar-se
60

. 

Se para o processo civil a alteração do conceito de sentença tem seu maior impacto 

na identificação da natureza de certos pronunciamentos judiciais -- se sentenças ou 

decisões interlocutórias –, e assim para a verificação, com base nos princípios da 

unirrecorribilidade e correspondência, de qual o recurso cabível contra tais decisões, para o 

processo arbitral a alteração legislativa permitiu afastar a discussão acerca da possibilidade 

de se proferirem sentenças arbitrais parciais, e até mais do que isso, ou seja, assegurar a 

                                                                                                                                                                                

especial (CPC, art. 542, §3º) e da ação rescisória” WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Tereza 

Arruda Alvim; MEDINA. José Miguel Garcia Medina. Breves comentários à segunda fase da reforma do 
CPC. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. p. 37. 

59
Para José Roberto dos Santos Bedaque, “Se tais atos passam a configurar sentença, o recurso cabível é 

apelação, cuja interposição e processamento implicam a remessa dos autos ao tribunal, com a conseqüente 

paralisação do processo. Temos, pois, de começar a pensar na apelação por instrumento, a fim de que não 

extinto o processo mediante sentença de mérito, possa a relação processual desenvolver-se em 1º grau e o 

recurso possibilitar a devolução unicamente da questão resolvida.” In Algumas considerações sobre o 

cumprimento da sentença condenatória, cit., p. 72. Daniel Amorim Assunção Neves, de igual modo, 

entende que “se tais decisões são sentenças, deverá caber apelação: sendo necessária a manutenção de autos 

em primeiro grau para continuidade de atividades processuais, o recurso de apelação ou deverá ser instruído 

com peças ou, melhor, deverá a parte interessada no prosseguimento da demanda em primeiro grau criar 

autos suplementares em primeiro grau”. In O novo conceito de sentença de mérito e os problemas recursais. 

In: BRUSCHI, Gilberto; SHIMURA, Sérgio (Coords.). Execução civil e cumprimento de sentença. São 

Paulo: Método, 2007. v. 2, p. 86. 
60

Carmona: por outro lado, permitir aos juízes que profiram tantas sentenças parciais quantas julgarem 

adequadas, de acordo com o paulatino amadurecimento da causa, não aparenta ser a melhor interpretação 

do novo sistema. Creio que in médio, virtus: haverá certamente situações em que o juiz poderá, com 

vantagens, valer-se de sentenças parciais, devendo o sistema recursal ser adaptado à novidade, já que não é 

possível imaginar (pragmaticamente) o manejo de recursos de apelação contra sentenças parciais”. Ensaio 

sobre a sentença arbitral parcial. Revista de Processo, São Paulo, ano 13, n. 165, nov. 2008. 
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validade e exequibilidade de tais decisões no ordenamento jurídico brasileiro, diante da 

alteração nas balizas fincadas pelo devido processo legal. 

A redação do artigo 162 do Código de Processo Civil é clara ao prever a 

possibilidade de sentença de mérito que não ponha fim ao processo, mas apenas à sua fase 

cognitiva. Ao assim dispor, resta afastada a incompatibilidade do conceito de sentença com 

a ideia de sentenças parciais. Para aqueles que viam na antiga redação do artigo em tela 

uma barreira à possibilidade de serem proferidas as decisões parciais, a alteração 

legislativa do conceito de sentença encerra a discussão, também no ambiente arbitral. 

 

II.4.b. Sentença arbitral nacional 

 

O legislador, por meio da Lei 9.306/96, abandonou a velha ideia de atribuir a 

denominação de “laudo” à decisão proferida no processo arbitral, até porque, inspirado nos 

modernos princípios que norteiam a arbitragem, afastou a necessidade de sua homologação 

pelo Poder Judiciário. Consequentemente, de modo correto, passou a ser denominada 

“sentença”, com isso deixando clara a intenção legislativa. Sua equiparação à sentença 

judicial não se limitou ao aspecto de nomenclatura, mas atingiu também o plano da 

eficácia (art. 31
61

, Lei de Arbitragem). 

Segundo Luiz Olavo Baptista, a sentença arbitral, tal como a sentença judicial, é o 

ato pelo qual o árbitro (ou juiz) decide uma questão que lhe foi submetida, após o trâmite 

estabelecido no devido processo legal62. 

Diferentemente do que ocorre no processo civil, no qual a sentença de mérito 

dificilmente põe fim ao processo, já no processo arbitral, mesmo na vigência da antiga 

redação do artigo 162, Código de Processo Civil, o árbitro, ao proferir a sentença, esgota a 

atividade jurisdicional que lhe foi conferida pelas partes, dando por finda a arbitragem, nos 

termos do artigo 29
63

 da Lei de Arbitragem. 
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Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença 

proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. 
62

BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional, cit., p. 232. 
63

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

tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro meio qualquer de 

comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, entregando-a diretamente às partes, 

mediante recibo. 
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Com efeito, proferida a sentença arbitral, o árbitro não mais pode conhecer da 

causa, sendo-lhe facultado apenas manifestar-se sobre eventual pedido de esclarecimentos, 

previsto no artigo 30
64

 da Lei de Arbitragem, o qual possui a mesma natureza integrativa 

dos embargos de declaração, isto é, apenas complementa decisão anteriormente proferida. 

Outra hipótese, como se verá mais adiante, refere-se à necessidade de que seja proferida 

nova decisão pelos árbitros, caso a sentença venha a ser anulada, conforme prevê o artigo 

33, §2º, II da Lei de Arbitragem. 

Assim, se a definição finalística de sentença não é aplicável ao processo civil, tanto 

é que acabou por acarretar a alteração da lei, foi ela, como se vê, claramente adotada na Lei 

de Arbitragem. 

De fato, ao exaurir a sua jurisdição, o árbitro não mais pratica qualquer ato: não há 

recurso a ser recebido, porquanto a sentença arbitral é irrecorrível; não pratica atos 

necessários ao cumprimento forçado (execução) da sentença proferida, caso não seja 

cumprida voluntariamente pela parte, uma vez que essa atividade é privativa da Justiça 

estatal.  

No domínio do processo civil, após a alteração legislativa, como exposto, o 

procedimento necessário à concretização do direito reconhecido nas hipóteses enumeradas 

no artigo 475-N passou a se desenrolar num único processo, que uniu o antigo processo de 

cognição com o processo de execução que o seguia. 

Fundamental notar, por outro lado, que, em relação a determinadas hipóteses, não 

há como se falar em unificação de procedimento. As sentenças penais condenatórias, as 

sentenças estrangeiras e as sentenças arbitrais são títulos executivos proferidos por 

autoridade diversa daquela a quem caberá efetivar coercitivamente a satisfação do direito. 

Dessa forma, há uma quebra no processo uno a que se propôs a reforma, permanecendo 

para esses casos a exigência de instauração de nova ação e citação do executado. 
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Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença 

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

arbitral que: 

I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 

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

omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. 

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá, no prazo de dez dias, aditando a sentença arbitral 

e notificando as partes na forma do art. 29. 
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No tocante ao processo arbitral, isso se explica pelo fato de que, a despeito de o 

árbitro deter jurisdição, essa é limitada, já que apenas ao juiz togado cabe a execução 

prática do comando condenatório. 

Por esses motivos, a ideia do assim chamado “processo sincrético” não é extensível 

ao processo arbitral. Por outro lado, a teoria finalista da sentença lhe é plenamente 

aplicável. 

 

II.4.c. Sentença arbitral parcial 

 

Anteriormente à alteração no novo conceito de sentença, os processualistas 

sustentavam que esta, como ato jurisdicional que põe fim ao processo, deveria apreciar 

todas as questões atinentes ao mérito da causa, ato uno e indivisível, não sendo possível a 

cisão do julgamento, em observância ao princípio da unidade e da unicidade do 

julgamento. Em outras palavras esse princípio quer expressar que o mérito não deve ser 

resolvido pelo juiz em partes, pois seria mais adequado considerar toda a sua extensão 

quando do julgamento. Como conseqüência lógica, o processo deveria viabilizar somente 

uma oportunidade – uma sentença – para sua solução. 65
 

Neste sentido, importante esclarecer que o princípio encontra origem no princípio 

della unità e unicità della decisione formulado por Chiovenda
66

. Ao propor o princípio, o 

mestre italiano o fez com base no princípio da oralidade, notadamente no da concentração 

dos atos processuais, por meio do qual as atividades processuais deveriam se concentrar 

em breve período de tempo, sem interrupção, resolvendo-se os incidentes em ato contínuo.  

Em outras palavras, entendia o ilustre mestre que as decisões proferidas no decorrer 

do processo seriam irrecorríveis, permitindo-se, então, que o processo seguisse sem 

interrupções, culminando em uma única decisão, na qual o juiz concentraria toda a sua 

atividade, contemplando todas as questões de mérito trazidas pelas partes. E apenas essa 

decisão final, portanto, seria sujeita à impugnação. 
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MARINONI, Luiz Guilherme Técnica processual e tutela dos direitos. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2008. p. 110. 
66

In CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. v. 1, 

p. 52. 
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Com base nesse princípio, o processo seria um todo incindível, a fim de garantir sua 

maior efetividade.
67 

Afirma Luiz Guilherme Marinoni que a falta de estrutura do Poder Judiciário 

italiano e brasileiro teria tornado impossível a concentração dos atos processuais, 

esvaziando, assim, o projeto de Chiovenda, baseado na oralidade. Por outro lado, ainda que 

abandonada a ideia da oralidade, acabou-se por manter, de maneira irracional, o princípio 

da unidade, que pressupunha o funcionamento do primeiro
68

. 

Desse modo, o princípio da unidade e unicidade da sentença acabou sendo 

incorporado ao ordenamento brasileiro, embora de maneira desvirtuada, e muitas vezes em 

prejuízo da efetividade e da celeridade do processo, que serviam de fundamento ao 

princípio então formulado por Chiovenda. 

Saliente-se, neste sentido, o clássico exemplo de cumulação de pedidos, por meio 

da qual o autor, em prol da economia processual, formula diferentes pretensões e, no 

decorrer do processo, verifica-se que um dos pedidos formulados se torna incontroverso. 

Diante da impossibilidade de cisão do julgamento de mérito, antes vigorante, o autor teria 

de aguardar a prolação da sentença para que lhe pudesse ser conferida a tutela pretendida. 

Na busca pela celeridade do processo, a Lei 10.444/02 introduziu o parágrafo 6º no artigo 

273 do Código de Processo Civil, por meio do qual permitiu a concessão de tutela antecipada 

quando um ou mais pedidos se mostra incontroverso. Ao que parece, este foi o primeiro 

passo na escalada da possibilidade quanto à cisão da sentença de mérito
69

, pondo-se fim, 
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Paulo Afonso de Souza Sant’Anna explica que: “O princípio della unità e unicità della decisione foi 

elaborado na tentativa de estabelecer que somente deveria haver um único recurso na demanda, a fim de 

que se garantisse a continuidade do processo. A unicidade da sentença não diz respeito ao julgamento da 

demanda, ou à impossibilidade de sua cisão, mas sim à irrecorribilidade das decisões interlocutórias. 

Ocorre que para se atender o princípio da unicidade, a sentença deveria decidir a demanda em sua 

totalidade, pois do contrário mão haveria como fazer valer o princípio da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias. Por isso, acreditou-se, equivocadamente, que o princípio da unità e unicità della decision 
significaria que a sentença deve ser sempre uma só ao final do processo. Contudo, Chiovenda concebeu o 

princípio da unicidade, tendo em vista a celeridade, oralidade e efetividade. Havendo um só recurso, 

garantia-se, no entender de Chiovenda, que o processo não fosse interrompido, concentrando-se as 

atividades do juiz em breve período de tempo”. SANT’ANNA, Paulo Afonso de Souza. Sentença parcial. 

Revista de Processo, São Paulo, ano 32, n. 151, p. 169, set. 2007. 
68

MARINONI, Luiz Guilherme Técnica processual e tutela dos direitos, cit., p. 110. 
69

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni: a falta de técnica ou de meio processual capaz de permitir a 

fragmentação da definição ou do julgamento do mérito também viola o direito fundamental à duração 

razoável do processo e aos meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Diante deste direito 

fundamental, que incide sobre o legislador e o juiz, o processo civil, como instrumento, não pode estar 

predisposto de modo a não viabilizar a tutela da parcela incontroversa da demanda. De qualquer modo, com 

base no art. 5º, XXXV, da CF, antes da introdução do direito fundamental à duração razoável no art. 5º da 

Constituição Federal, propusemos a tese do julgamento imediato da parcela incontroversa da demanda, 

posteriormente expressa, na falta de localização de melhor lugar pelo legislador, no §6º do art. 273 do CPC: 
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destarte, ao antigo dogma até então imperante no direito positivo
70

 

Porém, ainda que o legislador tenha acenado para a possibilidade da cisão do 

julgamento de mérito, não quis ousar mais, a ponto de autorizar nesses casos um parcial 

julgamento antecipado do mérito, prevalecendo à rigidez do procedimento brasileiro, no 

qual o mérito deve ser julgado em sentença e a sentença será sempre uma só no processo 

(art.459, c/c art. 269, II e art. 162, § 1º)71. Pelo artigo 273, §6º do Código de Processo 

Civil, a pretensão incontroversa poderia ser atendida desde logo, mas por meio da 

concessão de tutela antecipada, com caráter provisório, sendo posteriormente substituída 

pela sentença
72

. 

Esse era o padrão do devido processo legal então vigente no ordenamento 

brasileiro: a sentença como ato único, prolatada (supostamente) ao final do processo. 

Eis que entra em vigor a Lei 11.232/05 que, como se viu acima, altera o conceito de 

sentença, a qual passa a ser definida pelo seu conteúdo, afastando-se o princípio da unidade 

e unicidade da sentença, permitindo-se, por conseguinte, a cindibilidade do julgamento, 

admitindo-se, com tranquilidade, a existência de sentenças parciais.  

Não é o sistema recursal que define o conteúdo da decisão. Sentença é, sim, o ato 

que configura uma das situações previstas nos artigos. 267 e 269 do Código de Processo 

Civil, independentemente do momento processual em que é proferida. 

Somente a prática e os Tribunais pátrios poderão solucionar a problemática da 

recorribilidade das sentenças parciais, mas o que não se pode negar, é que o ordenamento 

brasileiro permite agora a cisão do julgamento. 

Se há dúvidas acerca das vantagens de se proferir sentença parcial no processo 

estatal, diante da confusão que pode ser criada em relação aos recursos cabíveis para atacá-

                                                                                                                                                                                

‘a tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela 

deles, mostra-se incontroverso, in MARINONI, Luiz Guilherme Técnica processual e tutela dos direitos, 

cit., p. 111. 
70

Comentando a referida alteração, Leonardo José Carneiro da Cunha, apregoa que “Por muito tempo se 

firmou o entendimento segundo o qual a sentença contém os atributos da unicidade e unidade. Constituiu-se 

verdadeiro dogma a proibição de ser cindido o julgamento, com a antecipação da decisão quanto àquele 

pedido que já se encontra apto para apreciação. Tal entendimento incrustou-se na mente de doutrinadores e 

magistrados, fazendo erigir a unicidade e unidade da sentença a postulado intangível e impenetrável. (...) 

Com a previsão da tutela antecipada no art. 273 do CPC, houve o rompimento dessa unidade da sentença, 

permitindo seja decidida uma parte do pedido, protraindo-se a análise da outra parte para o momento final 

do processo. O §6º do art. 273 do CPC: tutela antecipada parcial ou julgamento antecipado parcial da lide? 

Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 1, p. 118, abr. 2003. 
71

DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 96. 
72

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 

1, p. 297-298. 
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la, já no processo arbitral elas desaparecem por completo. Permitir-se ao árbitro julgar 

desde logo um pedido que compõe a arbitragem traz, indiscutivelmente, celeridade ao 

procedimento. Por conseguinte, diminuição de custos. 

Bastante comuns são as demandas em que as partes requerem seja proferida, num 

primeiro momento, decisão apenas sobre o an debeatur, relegando-se aquela concernente 

ao quantum debeatur para momento posterior. Pode-se, ainda, estar diante de pedidos 

contrapostos, em que ambos os litigantes requerem a condenação da outra parte ao 

pagamento de indenização ou multa, em razão, por exemplo, da quebra de um contrato. 

Permitir-se ao árbitro, nessas situações, que primeiro decida qual das partes é a responsável 

pelo inadimplemento contratual, para depois liquidar os danos reclamados, é medida que 

imprime indiscutível celeridade ao procedimento.  

Pode-se, ainda, imaginar a clássica situação caracterizada pelo fato de uma parcela 

da demanda já estar madura para ser julgada, ou incontroversa, e outra ainda dependendo 

de produção de provas. Não há razão que impeça seja a parcela madura desde logo 

decidida pelo árbitro. 

Em suma, esses são apenas exemplos acerca da utilidade de serem proferidas 

sentenças parciais que decidam parcela do mérito, sendo certo que a viabilidade, 

necessidade e pertinência devem ser analisadas caso a caso
73

. 

Pois bem. Antes da alteração legislativa introduzida pela Lei 11.232/05, alguns 

doutrinadores, baseados no conceito de que no ordenamento brasileiro sentença 

consubstanciava ato único, e era esse o modelo do devido processo legal então vigente, no 

qual a Lei de Arbitragem se espelhava, não admitiam a possibilidade de serem proferidas 

sentenças parciais
74

. De um outro lado, renomados arbitralistas nacionais defenderam a 

possibilidade de sentenças parciais no ordenamento brasileiro.
75

 

                                                           
73“It is impossible to assess in abstract when separate awards on liability a quantum of damages are 

appropriate. A partial award on liability may encourage a settlement and enable the arbitrators to determine 

more accurately the brief of any expert appointed to assist in the evaluation of damages. On the other hand, 

it may delay the outcome of the proceedings a bind the arbitrators before they are fully aware of all the 

facts of the case. In short, the decisions depend entirely on the circumstances”, FOUCHARD, Philippe; 

GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. International commercial arbitration, cit., p. 744. 
74

Neste sentido, Carlos Alberto Carmona, Ensaio sobre a sentença arbitral parcial, cit., p. 20. 
75

José Carlos de Magalhães entendia que (...) o laudo parcial consiste em decisão definitiva sobre a parte das 

controvérsias objeto do processo arbitral, produzindo conseqüências imediatas para as partes, que ficam 

obrigadas a cumpri-lo. Assim, uma sentença é parcial em relação ao conjunto de controvérsias objeto da 

arbitragem, mas é final relativamente à matéria por ela decidida, devendo por isso preencher os mesmo 

requisitos da sentença final. (...) O processo arbitral funda-se na convenção das partes, que delimita a 

jurisdição conferida aos árbitros e estabelece as normas de procedimento na condução da arbitragem, Se 
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Aqueles que defendiam a possibilidade de sentenças parciais justificando-as em 

razão de interpretações dos dispositivos que integram o Código Processual Civil brasileiro 

acabavam por “processualizar” a discussão e, com a devida vênia, não caminhavam para a 

viabilidade de sentenças parciais, mas sim reforçavam a ideia de que não era possível 

serem proferidas sentenças arbitrais parciais perante o ordenamento brasileiro. 

Neste sentido, importante mencionar que não se discute a aplicação dos 

fundamentos e princípios do direito processual civil ao instituto da arbitragem. No entanto, 

esses fundamentos e princípios que norteiam o sistema processual civil devem ser 

mitigados ao serem aplicados ao processo arbitral. É sob essa ótica que deve ser analisado 

cada instituto da arbitragem. 

O princípio do devido processo, como ensina Paulo Henrique dos Santos Lucon
76

, o 

devido processo legal representa “o núcleo central da integração do binômio direito e 

processo e procura dar o máximo de eficácia às normas constitucionais para a efetivação 

do controle dos atos de poder e da igualdade substancial das partes no processo”. Não há 

uma norma que defina o que é o devido processo legal e nem deveria de fato existir. Trata-

se de conceito tormentoso e de difícil delimitação. 

De toda sorte, para fins do presente estudo, entende-se que o devido processo legal 

é delimitado pelos princípios e normas que compõem o ordenamento jurídico daquele país. 

Ainda que se possa afirmar com tranquilidade absoluta que os ditames do Código de 

Processo Civil brasileiro não devem ser aplicados à arbitragem, os princípios nele 

                                                                                                                                                                                

essas normas, como é o caso das contidas no Regulamento da Câmara de Comércio Internacional, prevêem 

o julgamento parcial da controvérsia – como no Judiciário a sentença ilíquida, para ser liquidada em 

processo posterior – estão os árbitros autorizados a assim proceder.” in Sentença arbitral estrangeira. 

Incompetência da justiça brasileira para a anulação. Competência exclusiva do STF para apreciação da 

validade em homologação. Revista de Mediação e Arbitragem, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 146-147, jan./abr. 

2004. Na mesma esteira, Pedro Batista Martins defendeu que “Enfim, a sentença parcial é instrumento de 

justiça que não contraia o direito positivo. Ao contrário, é pressuposto que hoje já lança como direito posto, 

pela superveniência da Lei nº 10.444, de 7-5-2002, que modificou o diploma processual para estabelecer, 

verbis: “A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou 
parcela deles, mostra-se incontroversa (art. 273, §6º). (...)... a sentença é todo o ato que põe fim ao conflito. 
O ato que finda a disputa é sentença, muito embora não extinga o processo. A sentença é meio de 

efetivação da justiça e, por esse viés, há de ser evocada pelo intérprete. A imprecisão do conceito legal 

contido no art. 162, §1º, aliada ao princípio do devido processo legal substantivo, cuja meta é a proteção e a 

salvaguarda dos direitos fundamentais do cidadão, há de se levar o intérprete a encarar a sentença sob a 

finalística social de resolução de conflito e não sob a ótica, eminentemente processual”, in MARTINS, 

Pedro A. Batista. Arbitragem e o mito da sentença parcial. In: LEMES, Selma Maria Ferreira; CARMONA, 

Carlos Alberto; MARTINS, Pedro A. Batista (Coords.). Arbitragem: estudos em homenagem ao Profº 

Guido Fernando da Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007. p. 278-279. 
76

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie 

(Coord.). Leituras complementares de processo civil. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2006. 
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insculpidos, sim, observada a mitigação necessária. E, dentre esses princípios, estava o da 

unidade e unicidade do julgamento no sistema legal brasileiro. 

Encerrando a discussão, a Lei 11.232/05, alterando o artigo 162, §1º do Código de 

Processo Civil, de efeitos inegavelmente benéficos ao instituto da arbitragem brasileiro, 

muda o padrão do devido processo legal, desaparecendo, então, o fator impeditivo de que, 

em sede de arbitragem no Brasil, os árbitros pudessem proferir sentença parcial
77

.  

Todavia, ainda que modificado o padrão do devido processo legal no tocante ao 

conceito de sentença, a norma do artigo 29 da Lei de Arbitragem permanece intacta. 

Diferentemente das legislações estrangeiras, como a espanhola, italiana e alemã
78

, a 

lei brasileira não previu expressamente a possibilidade de serem proferidas sentenças 

parciais.  

Infere-se que a lei arbitral brasileira prevê que apenas uma sentença deve ser 

proferida pelos árbitros, sendo certo que esta, após proferida, terá o condão de retirar-lhes a 

jurisdição anteriormente conferida para conhecer do litígio.  

De toda sorte, a arbitragem, como método de solução mais adequada a 

determinados conflitos, tem por pedra fundamental a autonomia de vontade das partes. 

Assim, podem as partes, fazendo uso inclusive da prerrogativa estipulada no artigo 21 da 

Lei de Arbitragem, escolher livremente o procedimento.
79
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Rodrigo Garcia da Fonseca, que já defendia a possibilidade de serem proferidas sentenças parciais antes 

mesmo do advento da Lei 11.232/2005, aduz que “é lícito supor que a nova definição de sentença constante 

da Lei 11.232/2005 tem o potencial de encerrar definitivamente qualquer questionamento ainda existente 

quanto á possibilidade de prolação de sentença parcial, seja esta judicial ou arbitral. Mudança legislativa 

alvissareira, portanto, reduzindo as brechas formais pelas quais ainda são atacadas as arbitragens por 

aquelas partes e advogados que não se conformam com o respectivo resultado, e buscam justificativas para 

a procrastinação e a rediscussão judicial daquilo que deveria ter sido encerrado definitivamente na arena 

arbitral.” In Arbitragem e a reforma processual da execução. Revista de Mediação e Arbitragem, São Paulo, 

ano 4, n. 14, p. 39, jul./set. 2007. 
78

A inovadora Ley de Arbitraje estabelece no art. 37.1 “Salvo acordo em contrário das partes, os árbitros 

decidirão a controvérsia em um só laudo arbitral ou em tantos laudos parciais quantos estimarem 

necessários.” O art. 827, III do Códice di Procedura Civile italiano, prevê que “o laudo que decide 

parcialmente o mérito da controvérsia é imediatamente impugnável, mas o laudo que resolve algumas das 

questões surgidas sem definir o juízo arbitral é impugnável apenas juntamente com o laudo definitivo". Na 

Alemanha, o Zilvilprozessordnung (ZPO) prevê tal possibilidade no §301. 
79

Nas palavras de Selma Ferreira Lemes “Como é cediço, a Lei de Arbitragem está alicerçada no princípio da 

autonomia da vontade, pois, no Brasil, não temos a arbitragem compulsória, como existia alhures. Esse 

princípio tem alta capilaridade e se projeta por todo o instituto da arbitragem. As partes são livres para 

indicar a arbitragem, podem escolher as regras procedimentais que deverá observar a ordem pública e os 

bons costumes, bem como os princípios estatuídos no art. 21, §2º da Lei (princípio da independência, da 

imparcialidade e da livre convicção do árbitro, da igualdade das partes e do contraditório). Podem 

estabelecer o prazo no qual a sentença será ditada, Nada prevendo, será de 6 meses, a partir da constituição 

do tribunal arbitral (arts. 23 e 19)”. LEMES, Selma M. Ferreira. A sentença arbitral. Revista de Mediação e 
Arbitragem, São Paulo, ano 2, n. 4, p. 27, jan./mar. 2005. 
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Destarte, podem as partes prever a possibilidade de o árbitro proferir sentenças 

parciais no curso do procedimento. E, repita-se, essa previsão não mais encontra óbices 

principiológicos no ordenamento brasileiro. 

No entanto, justamente em razão do disposto no artigo 29 acima mencionado, as 

partes devem expressamente conferir ao árbitro tal “poder”, sendo certo que, ausente tal 

permissão, caso seja proferida sentença parcial, estar-se-ia diante de uma sentença citra 

petita, sujeita à anulação, com base nos artigos 32, V e 33
80

 da Lei de Arbitragem. 

Em outras palavras, a despeito de não mais existir a alegada incompatibilidade, 

considerando-se os termos da lei e o conceito de sentença arbitral acima proposto, o certo é 

que os árbitros apenas poderão valer-se de sentenças parciais, caso expressamente 

autorizados no “Termo de Arbitragem”, ou outro documento por meio do qual as partes 

estabeleceram o procedimento a ser adotado, bem como, nos casos de arbitragens 

institucionais, se houver previsão no regulamento da instituição escolhida. 
81

. 

Assim, não há dúvidas de que os árbitros podem proferir sentenças parciais, desde 

que devidamente autorizadas pelas partes. 

 

II. 4.d. Sentença de “jurisdição” 

 

Outra questão que surge diz respeito à decisão pela qual o árbitro decide as 

questões relativas à sua competência, suspeição ou impedimento para julgar a causa, bem 

como concernentes à nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, a 

chamada “sentença de jurisdição”, pela qual será decidida a admissibilidade da prestação 

jurisdicional pelo árbitro. 

Conforme acima exposto, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, 

sentença arbitral é o ato pelo qual o árbitro põe fim à prestação jurisdicional da qual ele foi 
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Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 

(...) 

V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 

Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a decretação da 

nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1º A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá o procedimento comum, previsto 

no Código de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo de até noventa dias após o recebimento da 

notificação da sentença arbitral ou de seu aditamento. 
81

Como, por exemplo, da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (“CCI”), 

American Arbitration Association (AAA), e em relação às instituições nacionais, a Câmara de Arbitragem 

do Mercado e a Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 



37 

 

 

encarregado pelas partes. Porém, será sentença a decisão do árbitro sobre sua 

incompetência para decidir determinada parcela do conflito? E no caso de concluir por sua 

competência, tendo em vista o princípio do Kompetenz-Kompetenz? 

Considerando a ideia finalística inerente à sentença arbitral, a decisão por meio da 

qual o árbitro reconhece a sua incompetência para conhecer do litígio e remete as partes ao 

Poder Judiciário é sentença
82

. Se essa decisão se refere apenas à parcela do litígio que lhe 

foi colocado por pelas partes, tratar-se-á, por conseguinte, de sentença parcial.  

Além de parcial, a decisão referente à admissibilidade da prestação jurisdicional 

pelo árbitro é matéria que se insere na sua oficiosidade, diante da relevância que permeia 

as questões relativas à sanidade e higidez do procedimento. Portanto, tal provimento 

independe de autorização das partes para ser proferido, pois está expressamente permitido 

pelo ordenamento vigente
83

 a possibilidade de decisão de ofício. 

Portanto, ao reconhecer sua incompetência ou invalidade da convenção de 

arbitragem, o árbitro dará por encerrada a arbitragem – seja integralmente, seja 

parcialmente – por meio de uma sentença arbitral. E esse provimento traz em si uma 

característica especial, visto que não é passível de ser objeto de execução, nem poderá ser 

desafiada por ação anulatória. Neste caso, caberá à parte interessada ingressar com a 

demanda perante o juízo estatal competente para conhecer a causa, sendo certo que não 

mais poderá ser oponível pela outra parte a existência de convenção de arbitragem como 

causa impeditiva do conhecimento do mérito pelo Poder Judiciário. 

Porém, o árbitro, ao se dar por competente para conhecer do processo, e considerar 

válida a convenção de arbitragem, proferirá decisão, mas que, por não “dar por finda a 

arbitragem” não se subsume ao conceito de sentença previsto na lei de arbitragem 

brasileira
84

, ainda que usualmente tal provimento seja denominado de “sentença de 

jurisdição”. 
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O Prof. Charles Jarroson, como salientado por Arnold Wald, entende que não se deva estender demais o 

conceito de sentença parcial, reservando-se às decisões que participem diretamente da resolução do mérito. 

In WALD, Arnoldo. A validade da sentença arbitral parcial nas arbitragens submetidas ao regime CCI. 

Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo, v. 17, p. 329-341, 

jul./set. 2002. 
83

Prevê o art. 8º, §2º da lei de arbitragem que “caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das 

partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que 

contenha a cláusula compromissória. 
84

Em sentido contrário, entendendo tratar-se de sentença é a opinião de BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem 
comercial e internacional, cit., p. 232; GIUSTI, Gilberto; MARQUES, Ricardo Dalmaso. Sentenças 

arbitrais parciais: uma análise prática. Revista de Mediação e Arbitragem, São Paulo, v. 26, p. 46-58, 

jul./set. 2010. 
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Assim, ainda que tais decisões tenham o mesmo objeto das decisões terminativas, 

apresentam resultado diverso e, por não extinguirem a arbitragem, tais provimentos seriam 

mais bem qualificados como decisões interlocutórias
85

, ainda mais se considerando que 

não há preclusão, podendo o árbitro rever sua decisão a qualquer momento
86

. 

 

II.4.e. Sentença Arbitral Estrangeira 

 

O conceito de sentença arbitral estrangeira está longe de ser um conceito único 

internacionalmente
87

.  

A Convenção de Nova York de 1958 adota dois critérios para a definição de 

sentença arbitral estrangeira
88

: (i) proferidas no território de um Estado que não o Estado 

em que se tencione o reconhecimento e a execução de tais sentenças; e (ii) não 

consideradas como sentenças domésticas no Estado onde se tencione o seu reconhecimento 

e a sua execução. 

                                                           
85

Donaldo Armelin entende que: “Entretanto, essas mesmas questões ensejadoras da extinção da arbitragem, 

quando argüidas e repelidas no curso da arbitragem, obviamente não provoca, a extinção da arbitragem, e, à 

falta desse requisito, não se subsumem ao conceito de sentença, melhor cabendo a sua qualificação como 

provimentos interlocutórios, que por julgarem hígida a relação processual arbitral correspondem a 

antecedentes à prolação da sentença de mérito. Estas decisões, embora tenham como objeto o mesmo 

daquelas sentenças terminativas, por apresentarem resultado daquele que ensejaria uma sentença dessa 

natureza, não correspondem a uma sentença parcial, por versarem sobre matéria alheia ao mérito da 

arbitragem. São, ao revés provimentos que reconhecem a implementação das condições indispensáveis à 

prolação de sentença de mérito”. In ARMELIN, Donaldo. Notas sobre sentença parcial e arbitragem. Revista 
de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 18, p. 274-300, 2008. Em sentido contrário é o entendimento de 

Clávio de Melo Valença Filho, para quem “tal decisão terá, obviamente, a qualificação de uma sentença; do 

contrário, o legislador não a teria submetido a controle ‘pelo Poder Judiciário competente’, mediante ação 

declaratória de inexistência, nulidade ou rescisória de sentença, nos termos do artigo 33, da Lei de 

Arbitragem”, in VALENÇA FILHO, Clávio de Melo; LEE, João Bosco. Estudos de arbitragem. Curitiba: 

Juruá, 2009. p. 211. Há quem sustente que se trata de sentença, cf. ALVES, Rafael Francisco. A 
inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009, p. 171; 

MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 233. 
86

Luiz Roberto Ayuob e Antonio Pedro Pellegrino sustentam que “como a sentença definitiva, esta a que se 

dá o nome de sentença parcial também produz coisa julgada e apenas da primeira se distingue por não 

encerrar inteiramente o procedimento. Tanto na sentença definitiva quanto na sentença parcial o juiz 

pronuncia-se sobre o meritum causae de tal modo que o ponto decidido não mais poderá ser controvertido 

pelas partes naquela relação processual e nem o julgador poderá sobre ele emitir um julgamento divergente, 

nas fases posteriores do procedimento”, in AYOUB, Luiz Roberto; PELLEGRINO, Antônio Pedro. A 

sentença parcial. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 22, p. 33-53, jul./set. 2009. 
87

 Neste sentido, Blackby, Partasides, Redfern e Hunter sustentam que não há internacionalmente definição 

do termo sentença. BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, 

Martin. Redfern and Hunter on international arbitration. 5. ed. Estados Unidos: Oxford, 2009. p. 515. 
88

Artigo I 1. A presente Convenção aplicar-se-á ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras proferidas no território de um Estado que não o Estado em que se tencione o reconhecimento e 

a execução de tais sentenças, oriundas de divergências entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. A 

Convenção aplicar-se-á igualmente a sentenças arbitrais não consideradas como sentenças domésticas no 

Estado onde se tencione o seu reconhecimento e a sua execução. 
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Em suma, depreende-se que a Convenção de Nova York prevê a adoção do critério 

da territorialidade
89

, bem como, até mesmo em respeito ao princípio da soberania do 

Estado, determina que cabe ao legislador de cada país a definição do conceito do que seja a 

sentença nacional, e por consequência, estrangeira. 

A Lei Modelo da UNCITRAL, em seu artigo 3°, define a arbitragem internacional 

se (i) as partes, no momento de celebração da convenção de arbitragem tiverem o seu 

estabelecimento em Estados diferentes; (ii) ou se os lugares a seguir referidos estiverem 

situados fora do Estado no qual as partes têm o seu estabelecimento: (a) o lugar da 

arbitragem, se estiver fixado na convenção de arbitragem ou for determinável de acordo 

com esta; e (b) qualquer lugar onde deva ser executada uma parte substancial das 

obrigações resultantes da relação comercial ou o lugar com o qual o objeto do litígio se 

ache mais estreitamente conexo; ou (iii) se as partes tiverem convencionado expressamente 

que o objeto da arbitragem tem conexões com mais de um país.  

Na França, país de tradição em matéria de arbitragem, dispõe o Código de Processo 

Civil que será internacional a arbitragem que envolva conflitos de interesse do comércio 

internacional. 

O Brasil adotou o critério da territorialidade, no qual se considera sentença 

estrangeira aquela proferida fora do território nacional, conforme estabelece o parágrafo 

único do artigo 34 da Lei de Arbitragem
90

. Ressalte-se que esta distinção entre sentença 
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Margaret L. Moses ensina que: “It is important to understand that neither citizenship nor location of the 

parties is a key determinant of the Convention´s appicability. Rather, the significant consideration is the 

place where the arbitration occurred”. MOSES, Margaret L. The principles and practice of international 
commercial arbitration. Nova York: Cambridge Univ. Press. 2008. p. 205. 

90
Neste sentido, o STJ, no REsp 1.231.554, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, pronunciou-se no sentido 

de que o critério geográfico de onde a sentença foi proferida é o que determina a sua nacionalidade: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. 

NACIONALIDADE. DETERMINAÇÃO. CRITÉRIO TERRITORIAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 

284/STF. 

(...) 

3. A determinação da internacionalidade ou não de sentença arbitral, para fins de reconhecimento, ficou ao 

alvedrio das legislações nacionais, conforme o disposto no art. 1º da Convenção de Nova Iorque (1958), 

promulgada pelo Brasil, por meio do Decreto 4.311/02, razão pela qual se vislumbra no cenário 

internacional diferentes regulamentações jurídicas acerca do conceito de sentença arbitral estrangeira. 

4. No ordenamento jurídico pátrio, elegeu-se o critério geográfico (ius solis) para determinação da 

nacionalidade das sentenças arbitrais, baseando-se exclusivamente no local onde a decisão for proferida 

(art. 34, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96).  

5. Na espécie, o fato de o requerimento para instauração do procedimento arbitral ter sido apresentado à 

Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional não tem o condão de alterar a 

nacionalidade dessa sentença, que permanece brasileira.  
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nacional e estrangeira não se confunde com a diferenciação entre arbitragem interna e 

internacional. Neste aspecto, a legislação brasileira, adotando o sistema monista, acabou 

por conferir o mesmo tratamento às arbitragens nacionais e internacionais.  

Assim, para a legislação brasileira, numa arbitragem que tenha partes brasileiras, 

cujo conflito tenha por base um contrato firmado no Brasil e aplicação de legislação 

brasileira, mas que tenha previsto como sede da arbitragem, por exemplo, a cidade de 

Paris, e lá o local onde proferida a sentença, esta será sentença estrangeira, passível de 

homologação, necessária para que produza efeitos no Brasil. 

Ainda, importante destacar que no Brasil, anteriormente ao advento da Lei de 

Arbitragem, a legislação processual estabelecia como requisito de eficácia do laudo 

arbitral, que esse fosse homologado pelo juiz estatal.  

Neste sentido, no tocante a homologação de sentenças estrangeiras, o Supremo 

Tribunal Federal, competente à época para os processos de homologação de sentença 

estrangeira, determinava que eram homologáveis apenas as sentenças judiciais. Assim, era 

exigido que o laudo arbitral estrangeiro, para que pudesse produzir efeitos no Brasil, 

deveria antes ser homologado como sentença judicial no país de origem, o conhecido (e 

repudiado) sistema do duplo exequatur. De fato, por vezes, era impossível o cumprimento 

de tal requisito exigido pelo Supremo Tribunal Federal, visto que no país de origem, já 

adaptado à modernidade exigida pelas transações privadas internacionais, a sentença 

arbitral não dependeria de homologação pelo Judiciário local
91

. 

Porém, como já visto acima, com o advento da Lei 9.306/96, a sentença arbitral foi 

equiparada a sentença judicial, afastando a necessidade de sua homologação pelo Poder 

Judiciário. 

Ainda, no tocante à homologação das sentenças arbitrais estrangeiras, o legislador 

foi claro ao dispor que sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no 

Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento 

interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei (art. 34) e 

estabelece que para ser reconhecida e executada no país, estará sujeita, unicamente, à 

                                                                                                                                                                                

6. Sendo a sentença arbitral em comento de nacionalidade brasileira, constitui, nos termos dos arts. 475-N, 

IV, do CPC e 31 da Lei da Arbitragem, título executivo idôneo para embasar a ação de execução da qual o 

presente recurso especial se origina, razão pela qual é desnecessária a homologação por esta Corte. 

7. Recurso especial provido para restabelecer a decisão proferida à e-STJ fl. 60.” 
91

GARCEZ, José Maria Rossani. Homologação de sentenças estrangeiras: direito brasileiro e comparado. In: 

MARTINS, Pedro A. Batista, GARCEZ, José Maria Rossani (Coord.). Reflexões sobre arbitragem: in 

memorian do Desembargador Cláudio Vianna de Lima. São Paulo: LTr, 2002. p. 448. 
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homologação do Supremo Tribunal Federal (art. 35). Não há dúvidas, portanto, de que a 

sentença estrangeira não precisa mais ser homologada no país de origem, para que possa, 

então, ser reconhecida e executada no Brasil
92

. 

Aliás, pode-se afirmar que, mesmo que no país de origem ainda se exija para a 

homologação pelo juiz togado, o resultado da atividade cognitiva do árbitro é exteriorizado 

mediante uma sentença arbitral, e esta será homologada no Brasil, caso os requisitos 

exigidos sejam atendidos, pois a legislação brasileira é clara ao exigir apenas que seja 

sentença
93

. Em outras palavras, o Superior Tribunal de Justiça apenas verificará se tal ato é 

sentença, conforme definido pela lei brasileira, o que por si só basta para fins de 

homologação, não sendo necessária a comprovação do preenchimento do “requisito” de 

homologação pelo Poder Judiciário do local onde foi proferida, mesmo que lá exigida a tal 

homologação. 
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Beat Walter Rechsteiner sustenta que “... conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o conceito 

de sentença estrangeira no processo de homologação deverá ser examinado exclusivamente à luz do direito 

brasileiro. Assim, a Suprema Corte reconheceu, além de sentenças judiciais, proferidas por tribunais 

estatais, também as sentenças arbitrais estrangeiras, caso os requisitos legais para a sua homologação 

fossem cumpridos no caso concreto.” in Sentença arbitral estrangeira: aspectos gerais de seu 

reconhecimento e de sua execução no Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, ano 2, n. 5, p. 

38, abr./jun. 2005. 
93

Em sentido contrário é a opinião de Joel Dias Figueira Junior: “Eliminou-se, com a nova Lei de 

Arbitragem, a exigência do chamado duplo sistema de homologações, isto é, não mais se exige que a 

sentença arbitral estrangeira tenha sido homologada no País de origem, abraçando-se, assim, as fortes e 

modernas tendências alienígenas a respeito da matéria. Basta agora tão-somente a homologação da sentença 

arbitral estrangeira pelo Supremo Tribunal Federal (art. 35), desde que reconhecida como válida a produzir 

efeitos no País de origem (interpretação restritiva)”, in Arbitragem jurisdição e execução: análise crítica da 

lei 9.307, de 23.09.1996, cit., p. 283. 
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III. ARBITRAGEM E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

JUDICIAL 

 

Tradicionalmente a tutela jurisdicional de natureza cognitiva comportava uma 

classificação que a doutrina hoje chama de ternária, qual seja, declaratória, constitutiva e 

condenatória. 

A tutela jurisdicional declaratória destina-se simplesmente a reconhecer ou deixar 

de conhecer a existência de uma relação jurídica ou de um direito, sempre que a respeito 

dessa relação houver uma dúvida objetiva, que significa a existência de uma incerteza 

objetiva. Ou seja, por algum fato objetivo aquela relação jurídica tornou-se incerta, quer 

por se afirmar a existência de um direito inexistente, quer por negá-lo, ao menos ao ver 

daquele que vai buscar a tutela de natureza declaratória cuja obtenção visa a eliminar essa 

incerteza. 

Ao lado das tutelas jurídicas declaratórias – mais precisamente das meramente 

declaratórias, já que todas as ações cognitivas têm conteúdo declaratório – há a tutela 

jurisdicional constitutiva cuja finalidade é declarar a existência de um direito potestativo, 

direito a uma modificação jurídica. Não é direito a uma contraprestação (dar, fazer ou não-

fazer), mas o direito cujo titular pode, no exercício desse direito, interferir na esfera 

jurídica de outrem, alterando relações jurídicas.  

Se o exercício desse direito potestativo necessitar da tutela jurisdicional em razão 

da existência da resistência a sua satisfação espontânea, o titular vem buscar tal satisfação 

no âmbito jurisdicional. O juiz, ao reconhecer a existência do direito potestativo, dá ao seu 

titular a modificação jurídica por ele pretendida. Já é colocado, por força da sentença, e 

exclusivamente dela, na situação jurídica pretendida.
94

 

A grande identidade entre a tutela declaratória e constitutiva está no plano da 

efetividade prática, pois ambas têm o mesmo grau de efetividade, são tutelas plenas. São a 

exteriorização do juízo formado pelo juiz após o desenvolvimento da atividade cognitiva 

neste processo, exatamente por isso chamado de processo de conhecimento. E, o resultado 

dessa atividade cognitiva é exteriorizado mediante uma sentença que, por si só, é suficiente 
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BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Cognição e decisões do juiz no processo executivo. In: FUX, Luiz; 

NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Processo e Constituição: estudos em 

homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. p. 359. 
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para solução do problema de direito material. Algumas decisões precisam ser registradas, 

mas são atividades meramente administrativas que não precisam da atividade jurisdicional. 

Assim, em relação a essas tutelas, diante do fato de que a sentença traz em si o 

resultado prático por ela produzido, do grau de efetividade que a ela é conferido, tais 

processos de conhecimento não são seguidos do processo de execução.  

No entanto, tal afirmação não se aplica às chamadas sentenças condenatórias, cuja 

função não é eliminar uma crise de certeza, nem crise de modificação de situação jurídica, 

mas sim uma crise de inadimplemento de obrigação. Voltando ao direito material, é o 

reconhecimento de que uma obrigação foi inadimplida, reconhecimento esse feito após a 

atividade cognitiva desenvolvida pelo juiz no processo de conhecimento e exteriorizada na 

sentença condenatória. Esse resultado não é suficiente para eliminar a crise de 

adimplemento; ou seja, não é suficiente para conferir ao titular daquele direito a uma 

prestação, o bem da vida pleiteado. Daí, trata-se de tutela não plena, já que o dar, fazer ou 

não fazer é resultado de outra atividade, que precisa ser exercida voluntariamente ou 

coercivamente pelo vencido. 

Após a atividade cognitiva que resulta numa sentença condenatória, havendo o 

cumprimento espontâneo por parte do vencido, não há razão para a instauração do processo 

de execução. Porém, inexistindo adimplemento voluntário, surge tal necessidade, ou seja, o 

pronunciamento judicial em si não satisfaz o vencedor já que não dá a ele o bem da vida 

pleiteado, visto que padece de força executiva suficiente para a imediata satisfação do 

direito violado. 

A sentença arbitral – nacional, parcial e estrangeira – é título executivo judicial, 

cuja satisfação compulsória do preceito condenatório nela contido exige a participação do 

Poder Judiciário. Ou seja, não havendo espontaneidade no cumprimento da decisão, deve a 

parte lançar mão do processo de execução, que se destina a conseguir a satisfação coativa 

de seu direito tendo em vista a situação de inadimplemento por parte do devedor.  

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

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

satisfação. Há quem entenda, inclusive, que a sentença arbitral declaratória ou constitutiva 
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não seria título executivo judicial, visto a lei somente fazer menção à sentença arbitral 

condenatória
95

.  

No entanto, diante da “novidade” no direito brasileiro na equiparação dos efeitos da 

sentença judicial e da arbitral, há que se considerar que tais provimentos por vezes não 

tenham a mesma autoexecutoriedade que a sentença estatal. Isso não porque o título careça 

de força para tanto, mas em razão do próprio desconhecimento daqueles que porventura 

tenham que cumpri-la. Isto é, a parte vencedora poderá sofrer alguns problemas para 

registrar a sentença em Cartório, por exemplo, e poderá ter de requerer ao Poder Judiciário 

a concessão de medida que obrigue terceiro a cumprir com a decisão arbitral. Porém, não 

se trata propriamente da execução da sentença arbitral, mas de uma ação de obrigação de 

fazer em que no polo passivo figurará não o réu, mas terceiro que se recusa a dar 

cumprimento ao comando inserto na sentença arbitral. De outro lado, havendo um 

comando condenatório que exija execução no Poder Judiciário, deve a sentença arbitral ser 

tratada como título executivo judicial, independentemente de sua classificação. 

Em relação à sentença declaratória, tendo em vista a redação do artigo 475-N, I, 

que incluiu no rol de títulos executivos judiciais “a sentença proferida no processo civil 

que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar 

quantia”, vozes autorizadas da doutrina passaram a defender que o sistema passou a 

atribuir às sentenças meramente declaratórias força executiva
96

. No entanto, como acima 

mencionado, a sentença declaratória não tem comando condenatório, restringindo-se a 

proclamação de certeza do que existe ou não no mundo jurídico, e o que foge disso não é 

mais classificado como decisão declaratória. Ou seja, a sentença que declara a 

exigibilidade, em verdade é condenatória.
 97

 E, se por outro lado, a sentença declaratória 

reconhece a existência de obrigação de pagar quantia, nada impede que se instaure desde já 

o procedimento de liquidação
98

. 
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98
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In: RENAULT, Sérgio; BOTTINI, Pierpaolo; RENAULT, Sérgio. A nova execução de títulos judiciais. São 

Paulo: Saraiva, 2006. p. 74. 
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Ainda que a arbitragem seja meio mais adequado à solução de determinadas 

controvérsias, mais célere que o processo judicial, ambos sofrem do mesmo mal que atinge 

as tutelas condenatórias de uma maneira geral, consubstanciado na crise de 

inadimplemento quando a parte vencida não cumpre espontaneamente o quanto 

determinado na sentença. 

Tal problema aflige há tempos os operadores do direito que buscam medidas que 

visem a assegurar àquele que foi vencedor no processo, a satisfação de seu direito. 

E, mesmo que se fale em processo sincrético – que não se aplica à arbitragem – a 

retirada da necessidade de citação para execução da sentença não tem o condão de alterar a 

natureza das coisas
99

. A fase de cumprimento de sentença tem natureza de processo de 

execução, seja para sentença arbitral, seja para a judicial. Porém alguns aspectos as 

diferenciam, e é justamente o que será tratado a seguir. 

 

III.1. Execução da sentença arbitral 

 

Em busca da maior efetividade do processo, em continuidade às transformações que 

o processo civil brasileiro vem vivenciando nas últimas décadas, o legislador, por meio da 

Lei 11.232/2005, alterou sensivelmente o processo de execução de títulos judiciais. 

Substituiu-se o antigo processo autônomo de execução de títulos executivos judiciais pela 

chamada fase de cumprimento de sentença
100

, o chamado “processo sincrético”. 

De fato, o processo sincrético rompe a necessidade de dois processos autônomos 

para satisfação da tutela condenatória: processo de conhecimento e processo de 
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Em sentido contrário é a opinião de Athos Gusmão Carneiro, “a sentença condenatória, pela Lei n
o
 11.232, 
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execução
101

. Em um mesmo processo, portanto, se processam a atividade de cognição do 

juiz e as atividades executivas de sub-rogação ou coercitivas, a fim de proporcionar a 

satisfação real do direito, escopo do processo. 

O processo de execução autônomo não deixou de existir, porém ficou restrito aos 

casos de execução de títulos extrajudiciais, contra a Fazenda Pública e nos casos de 

execução de alimentos. 

A execução da sentença penal condenatória, da sentença arbitral e da sentença 

estrangeira homologada também se dará mediante processo autônomo, porém considerada 

como cumprimento de sentença
102

. A necessidade de utilização do processo autônomo 

ocorre apenas pelo fato de não ser possível realizar a execução em continuação ao mesmo 

processo em que foram produzidas. No entanto, nos três casos a sentença foi precedida de 

um processo de conhecimento, a fim de fornecer certeza da existência do direito 

reclamado, tido por insatisfeito, que será objeto da execução.  

Ou seja, no caso da sentença arbitral, ainda que se trate de um processo autônomo, 

não seguirá as normas atinentes ao processo de execução destinado aos títulos executivos 

extrajudiciais, mas sim o procedimento previsto para o cumprimento de sentença, no 

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

judiciário
103

. 

Assim, o vencedor do processo arbitral, que não teve a satisfação de seu direito 

reconhecido na sentença voluntariamente atendida pelo perdedor, deverá ingressar no 

Poder Judiciário com pedido de cumprimento de sentença arbitral, respeitando os 

requisitos exigidos em lei.  
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Magalhães. Execução civil: novos perfis, cit., p. 103. 
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A sentença arbitral condenatória que estabelecer o cumprimento de “obrigação de 

fazer ou não-fazer” ou “entrega de coisa” será cumprida conforme os artigos 461 e 461-A 

do Código de Processo Civil e aquela que determina o pagamento de quantia certa seguirá 

o quanto previsto nos artigos do Capítulo X, conforme prevê o artigo 475-I do mesmo 

diploma legal. 

A lei processual brasileira é silente acerca da maneira como se dará início à 

execução da sentença que estabelece a obrigação de fazer e não fazer e de dar coisa certa e 

incerta. Porém, no caso sentença arbitral, considerando que se trata de um novo processo, 

qualquer que seja a natureza da obrigação a ser executada, tal pedido deverá ser feito 

mediante uma petição inicial, na forma prevista em lei (artigo 282 do CPC), e, se cabível, 

acompanhado de demonstrativo atualizado do débito (artigo 614, II do CPC).  

Também, diferentemente do que se daria no cumprimento da sentença judicial, o 

exequente deverá requerer que a intimação do executado seja feita por meio de citação, que 

será pessoal ou por edital.
104

 

O pedido de cumprimento de sentença arbitral deverá ser proposto “no juízo cível 

competente”, segundo prevê o artigo 475-P, III do Código de Processo Civil. Segundo a 

regra ordinária, será competente o foro do domicílio do réu ou do lugar de cumprimento da 

obrigação
105

. Contudo, as partes na convenção de arbitragem também poderão eleger o 

foro para a execução da sentença, abarcando, por exemplo, a possibilidade de execução no 

foro onde se encontram os bens sujeitos à expropriação.
106

 Ressalte-se que a possibilidade 

de execução no foro onde estão os bens ordinariamente está prevista apenas na hipótese em 

que a causa tenha se processado perante o Poder Judiciário. Daí decorre a necessidade de 

previsão das partes neste sentido se a causa tiver sido processada em sede de arbitragem. 

No tocante à execução de sentença arbitral que estabelece obrigação de pagar 

quantia, seguirá o mesmo procedimento previsto para o cumprimento da sentença judicial 

civil, inclusive em relação à segurança do juízo, com exceção da necessidade de citação do 

executado e não apenas a sua intimação.  

Assim, nesta hipótese, o devedor será citado a dar cumprimento à decisão no prazo 

de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% que trata o artigo 475-J do Código de 
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Processo Civil. Ou seja, a multa somente será aplicada quando da citação (intimação) 

judicial para cumprir a decisão, e não do momento em que o devedor tomou conhecimento 

da sentença arbitral
107

.  

 

III.2. Execução da sentença arbitral condenatória de obrigação de fazer e não fazer e 

de dar coisa certa e incerta 

 

A sentença arbitral condenatória que estabelecer o cumprimento de “obrigação de 

fazer ou não-fazer” ou “entrega de coisa” será cumprida conforme os artigos 461 e 461-A 

do Código de Processo Civil.  

O cumprimento da sentença judicial se dará na forma de execução imediata, sine 

intervallo em continuação ao processo de conhecimento
108

. Decorrido o prazo estabelecido 

em sentença para o cumprimento espontâneo do comando judicial, caberá ao exequente
109

 

solicitar as medidas destinadas à execução específica, seja para a obtenção do resultado 

equivalente, as medidas de apoio, ou na hipótese de obrigação de dar, expeça-se, conforme 

o caso, o mandado de busca e apreensão ou imissão na posse.  

Porém, tratando-se de sentença arbitral, não é possível que a execução se dê sine 

intervallo, razão pela qual a parte deverá ingressar com pedido de cumprimento de 

sentença arbitral, como acima mencionado, requerendo que o juiz determine a citação do 

executado para que cumpra a obrigação estabelecida em sentença, sob pena de o juiz de 

ofício ou mediante requerimento do credor impor as medidas de apoio necessárias à coação 

do devedor (multa) ou sua substituição (busca e apreensão, imissão na posse, remoção de 

pessoas, etc.). 
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Ainda, nada impede, como se verá a seguir, que o juiz determine o cumprimento 

das medidas já previstas pelo árbitro na sentença, notadamente em relação à imposição de 

multa por descumprimento. O árbitro pode determinar medidas de apoio, porém não 

poderá adotar atos de força para o seu cumprimento. 

No entanto, a questão que surge é qual o dies ad quem para a apresentação da 

impugnação. Tendo em vista que não há penhora ou avaliação na hipótese de obrigações 

desse cunho, o prazo para a oposição seria 15 dias a contar da juntada do mandado de 

citação do executado, aplicado aos casos de execução de título extrajudicial. (cf. artigo 

475-R, CPC).  

 

III.3. Possibilidade de concessão de medidas de apoio pelo árbitro e a sua execução 

 

Não há dúvidas de que uma das grandes evoluções quando se fala em celeridade na 

satisfação do direito do credor foi a possibilidade de concessão pelo juiz das chamadas 

medidas de apoio quando se está diante do cumprimento de obrigações de fazer, não-fazer 

ou de dar. 

Entretanto, pode o árbitro conceder medidas de apoio às decisões que determinem 

obrigação de fazer e não fazer e de dar coisa certa e incerta? Para responder a essa 

pergunta faz-se necessário tratar brevemente sobre o conceito de execução e da natureza 

jurídica das medidas de apoios, notadamente das astreintes. 

A ordem jurídica é um conjunto de regras que regem a vida de todos e a 

consequência de seus atos, consistindo em imperativos que, prevendo uma hipótese futura, 

ordenam às pessoas que façam ou deixem de fazer alguma coisa
110

. 

Certo é que nem sempre o cumprimento de tais regras se dá de forma espontânea, 

razão pela qual se faz necessário que a ordem jurídica, para que seja completa, esteja 

aparelhada de modo a obter de forma coercitiva a obediência de seus preceitos. A 

coatividade da norma jurídica manifesta-se por meio do que se denomina de sanção
111

. 
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A sanção, como consequência da inobservância de um preceito jurídico, pode ser 

distinguida, de maneira ampla, entre sanção civil e penal. Esta se destina à punição de 

delitos regidos pelo Direto Penal. Já aquela tem caráter reparatório, com intuito de 

compensar o prejuízo sofrido por outrem, restabelecendo e satisfazendo o direito violado, o 

mais próximo possível ao equivalente ao que teria ocorrido se não houvesse a infração à 

esfera jurídica do lesado. 

No tocante às sanções civis, as medidas para a sua efetivação são confiadas ao 

Poder Judiciário e recebem o nome de execução, em especial, a execução civil que, 

segundo Liebman, é aquela que “tem por finalidade conseguir por meio do processo, e sem 

concurso da vontade do obrigado o resultado prático equivalente a que tendia a regra 

jurídica que não foi obedecida”112
. Tal conceito traduz o que a doutrina clássica denomina 

de execução forçada ou direta, que coloca como meios executivos apenas aqueles que 

acarretam atos de invasão na esfera patrimonial do devedor mediante a imposição de 

medidas de sub-rogação, destacando o caráter substitutivo do Estado na vontade do 

obrigado. Às medidas de caráter coercitivo, que atuam mediante atos de pressão 

psicológica, a doutrina clássica conceitua como forma de concretização da chamada 

execução indireta, por entender que não seria execução propriamente dita, pois não 

realizaria por si só o direito material
113

. 

Ocorre que, com a evolução dos conceitos e técnicas do processo civil, 

notadamente destinada à busca da tão clamada efetividade, do processo de resultados, no 

qual a solução de controvérsias deve proporcionar, a quem se encontra em situação de 

vantagem no plano jurídico-substancial, a possibilidade de usufruir concretamente dos efeitos 

dessa proteção, tanto as medidas de caráter sub-rogatório, quanto as coercitivas, passaram a 

conviver de modo paritário, sem preponderância de uma sobre a outra, e não haveria razão 

para a manutenção da distinção entre execução forçada e execução indireta.
114

.  
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Analisando-se sob esse prisma, poder-se-ia chegar à conclusão de que não haveria a 

possibilidade de decretação de medidas de apoio pelo árbitro, já que estas estão incluídas 

no conceito de execução, que foge da competência do árbitro, diante da ausência de 

imperium. 

As astreintes, figura inspirada no direito francês
115

, por sua vez, são medidas 

coercitivas, de cunho psicológico, tendentes a fazer com que o devedor cumpra 

espontaneamente a determinação, ou melhor, fazer com que cumpra espontaneamente a 

obrigação principal, que com ela não se confunde e também não tem finalidade 

compensatória.
116

 

Há quem entenda que o árbitro não poderia exercer qualquer espécie de coerção, 

além de nenhuma atividade de execução direta das decisões que profira em atividade 

jurisdicional. A justificativa estaria no uso privativo da força (aqui incluída a execução 

direta e a coerção) por parte do Estado
117.

  

De todo modo, faz-se uma ressalva, afirmando que nada impediria o árbitro de 

determinar o cumprimento de determinadas obrigações, e determinar a fixação de multa 

periódica para os casos de descumprimento. Mas, caso seja fixada tal multa, esta deverá ser 

executada perante o Poder Judiciário, que poderá majorar ou reduzir o seu valor
118.

  

Quando diz que o árbitro não tem poderes de imperium, referência é feita à sua 

forma pura imperium merum119
. Portanto, o árbitro tem poderes de execução, porém não 

poderá praticar atos de execução de implementação prática ou medida coercitiva no mundo 

sensível
120

, impondo pela força a sua decisão
121

. 
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Aspectos atuais da arbitragem. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 9. Ainda, Ricardo Ranzolin afirma 
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Vale lembrar que o árbitro, caso haja necessidade, poderá lançar mão de medidas 

coercitivas ou cautelares, conforme artigo 22, §4º da Lei 9.307/96. E, se houver 

necessidade, diante do não cumprimento espontâneo da parte, o árbitro poderá requerer o 

auxílio do Poder Judiciário. Apesar de não haver um consenso a respeito da interpretação 

de tal dispositivo, entende-se, aqui, que o árbitro poderá deferir tal medida, determinando a 

medida coercitiva (ou cautelar), e requerendo o auxílio do Poder Judiciário, caso haja 

necessidade
122

. Sendo assim, a atuação do Poder Judiciário será dada pela resistência no 

cumprimento espontâneo da medida arbitral, ou seja, ao juiz togado caberá a 

implementação da medida. 

Nesse sentido, haverá a possibilidade do deferimento da medida coercitiva (como a 

aplicação das astreintes), por parte do árbitro. Mas, caso haja necessidade de reprimir as 

ofensas que lhe forem feitas no exercício de suas funções (coertio), ou haja a necessidade 

de tornar obrigatória e coativa, em nome do poder soberano, a obediência às próprias 

ordens e decisões (executio), deverá haver o auxílio do Poder Judiciário, que é titular do 

exercício do uso da força, mas não é titular privativo da determinação de tal uso, no âmbito 

arbitral (art. 22, §4º da Lei 9.307/96). 

A medida que determina a aplicação de astreintes tem típica característica 

mandamental
-123

. Assim, se por hipótese privarmos o árbitro da possibilidade de proferir 

decisões de natureza mandamental, excluir-se-ia, por exemplo, a possibilidade de serem 

julgadas demandas de natureza locatícia. De fato, o árbitro pode dar a ordem de 

desocupação do imóvel, por exemplo, porém a expedição de mandado de imissão na posse, 

se necessário, deverá ser feita pelo juiz togado, já que implica ato de execução prática. 

Vale mencionar que algumas instituições de arbitragem preveem alguns 

mecanismos de natureza coercitiva para compelir a parte a cumprir espontaneamente a 

decisão arbitral, tais como, comunicar as outras câmaras acerca do não cumprimento. É o 

                                                                                                                                                                                

que “o fato de carecer ao árbitro o poder de imperium não implica inferir que lhe escape por completo a 

prerrogativa de aplicação de medidas coercitivas, porquanto nem sempre a coerção está vinculada ao 

emprego direto de força física.” In RANZOLIN, Ricardo. Controle judicial da arbitragem, cit., p. 149. 
122

No mesmo sentido PITOMBO, Eleonora Coelho. Arbitragem e o Poder Judiciário: aspectos relevantes. In: 

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida (Coord.). Aspectos práticos da arbitragem. São Paulo: 

Quartier Latin, 2006. p. 111. Ainda no mesmo sentido, ao comentar o art. 22, §4º da Lei 9.307/96 no que 

toca à medida cautelar, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 

9.307/96, cit., p. 323-324. 
123

v. TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e 

entregar coisa. Porto Alegre: Livr. do Advogado Ed., 2011. p. 155-156. 
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caso do Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 

Brasil-Canadá
124.

 

 

III.4. Execução da sentença arbitral estrangeira 

 

Como acima mencionado, para que produza efeitos no Brasil, a sentença arbitral 

estrangeira está sujeita à homologação do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, 

somente após a devida homologação, poderá ser objeto da ação de execução no país
125

. 

A análise das espécies de sistemas jurídicos de homologação existentes pelo mundo 

é importante para fins de contextualizar e melhor compreender o sistema que foi adotado 

pelo Brasil, notadamente para se verificar a abrangência da cognição do processo de 

homologação da sentença estrangeira.  

Neste sentido, pode-se afirmar que, essencialmente, os sistemas são divididos
126

 em 

três grupos (i) isolamento completo, (ii) isolamento atenuado, e (ii) reconhecimento 

condicionado. 

O sistema isolamento completo ou de recusa à execução dos julgados estrangeiros 

simplesmente desconhece sentenças proferidas por outros Estados, fazendo com que o 

interessado deva propor nova demanda naquele país para ver decidido aquilo que já foi 

objeto de processo anterior em outro país.  
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v. Seção 11 acerca do cumprimento da sentença arbitral, do referido Regulamento: “11.2. Na hipótese de 

descumprimento da sentença arbitral a parte prejudicada poderá comunicar o fato ao Centro, para que o 

divulgue a outras instituições arbitrais e às câmaras de comércio ou entidades análogas, no País ou no 

exterior.” 
125

Cf. Luiz Olavo Baptista, “com a homologação, a sentença arbitral estrangeira passar a ter os mesmos 

efeitos de uma sentença arbitral proferida no Brasil. O principal deles, do ponto de vista prático, é a 

exeqüibilidade.”, in Sentença parcial em arbitragem - Parecer. Revista de Arbitragem e Mediação, São 

Paulo, v. 17, p. 173-195, abr./jun. 2008. 
126

Utiliza-se a definição usada por André de Albuquerque Cavalcanti Abbud, in Homologação de sentenças 
arbitrais estrangeiras. São Paulo: Atlas, 2008. p. 21-23. Vicente Greco Filho, utilizando os ensinamentos 

de Serpa Lopes classifica os sistemas legislativos como: (i) sistema de recusa à execução dos julgados 
estrangeiros, segundo o qual se desconhece completamente a homologação a recusa total, formal e material 

do julgado estrangeiro. Para alguns países, não se conhece formalmente a homologação da sentença 

estrangeira, mas, em face do direito adquirido aceitam a sentença como fundamento suficiente e válido para 

uma nova ação “to bring an action on foreign judgement” (literalmente: trazer uma ação com base em 

julgamento estrangeiro).(ii) sistema de revisão absoluta pelo qual há o reexame inclusive do mérito da 

decisão estrangeira, substituindo a nova decisão; (iii) sistema de controle limitado, quando é possível o 

exame do mérito da decisão estrangeira, mas para fins de admitir ou não a sentença alienígena. e (iv) 

sistema de controle limitado, no qual o julgado estrangeiro é submetido ao controle em certos pontos, 

também chamado de sistema de delibação.” Direito processual civil brasileiro. 13. ed. rev. atual. São 

Paulo: Saraiva, 1999. v. 2, p. 359. 
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Segundo o sistema de isolamento atenuado, não há o desconhecimento da sentença 

estrangeira, porém não a equipara aos atos jurisdicionais nacionais. Nestes casos de igual 

modo o interessado deverá propor a demanda naquele país, servindo então a sentença 

estrangeira como meio de prova a favor do interessado. 

Já no sistema do reconhecimento condicionado, reconhece a sentença estrangeira 

como ato jurisdicional, subordinando a eficácia da sentença a um ato do Poder Judiciário 

interno. Este ato pode ser necessário para que a sentença produza naquele país quaisquer 

efeitos ou apenas para que seja autorizada a sua execução, este último denominado de 

reconhecimento automático. 

Ainda, em relação ao sistema do reconhecimento condicionado, há países em que 

preveem um procedimento específico para que a sentença estrangeira seja dotada de 

eficácia e outros em que tal reconhecimento esteja adstrito apenas a um juízo incidental, 

quando preenchidos determinados pré-requisitos. 

Ademais, também no sistema de reconhecimento condicionado, há países que 

adotam a revisão absoluta e outros, a revisão limitada, critério este que leva em conta o 

grau de extensão dos poderes que são conferidos ao poder judiciário local quando da 

análise da sentença estrangeira. Pela revisão absoluta, quando do processo de homologação 

pode revisar inclusive o mérito da decisão, podendo substituí-la por uma nova decisão ou 

em alguns casos, analisa-se o mérito da decisão, mas apenas para o fim de aceitá-la ou 

rejeitá-la. Já para o sistema da revisão limitada, o julgado estrangeiro é submetido ao 

controle apenas de determinados pontos, com o objetivo de atestar a sua regularidade, 

também denominado de sistema de delibação. E é justamente esse último adotado pelo 

Brasil, como também pela maioria dos países. 

Desse modo, ao adotar o sistema de delibação, a análise da sentença estrangeira 

está condicionada à apreciação somente de condições mínimas exigidas pela legislação 

nacional.  

Tais condições são adstritas a requisitos formais, exteriores a sentença, isto é, não 

poderá Tribunal local apreciar do mérito quando do juízo delibatório. De certo, o juízo 

brasileiro poderá apreciar o conteúdo da sentença para avaliar se foram preenchidas 

condições de exigibilidade, bem como se não ofende princípios básicos da ordem jurídica 

local, ou seja, a ordem pública. 
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A Emenda Constitucional nº45, publicada no dia 31 de dezembro de 2004, 

transferiu a competência para processar e julgar originalmente o reconhecimento e 

homologação de sentenças estrangeiras do Supremo Tribunal Federal para o Superior 

Tribunal de Justiça. 

Assim, a eficácia e execução de uma sentença arbitral estrangeira perante a justiça 

brasileira dependem de prévia homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme 

artigo 105, I, i, da Constituição Federal. O procedimento para a homologação da sentença 

estrangeira obedece ao disposto na Resolução nº 09 de 04 de maio de 2005 do Superior 

Tribunal de Justiça, bem como os ditames da Lei de Arbitragem, nº 9.307/96, bem como a 

Convenção de Nova York. 

O pedido de homologação de sentença estrangeira deverá ser dirigido ao Presidente 

do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser requerido por qualquer parte interessada.  

A petição inicial deve preencher os requisitos do artigo 282 do Código de Processo 

Civil, e ainda deverá ser instruída com o original da convenção de arbitragem e da sentença 

arbitral ou cópia devidamente certificada, autenticadas pelo cônsul brasileiro e com outros 

documentos considerados indispensáveis, devidamente traduzidos por tradutor 

juramentado e autenticados.
127

 

A Resolução em referência cumulada com o artigo 39 da Lei de Arbitragem ainda 

definem como requisitos indispensáveis para a homologação da sentença: (i) haver sido 

proferida por autoridade competente; (ii) terem sido as partes citadas ou haver-se 

legalmente verificado a revelia; (iii) ter transitado em julgado; (iv) não ofenda a soberania 

ou a ordem pública; e (iv) ser arbitrável o objeto do litígio, segundo a legislação brasileira. 

A parte interessada será citada para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

contestação ao pedido de homologação. A citação para responder ao processo de 

homologação será efetivada segundo as regras gerais definidas na seção III do Capítulo IV 

do Código de Processo Civil, tendo em vista não existir norma especial nesse tocante.  

Neste sentido, importante ainda esclarecer que tem interesse em propor o pedido de 

homologação aquele que é afetado pelo o resultado da sentença estrangeira, isto é, quando 

a importação do julgado, para que tenha eficácia no Brasil, possa lhe proporcionar 

qualquer alguma utilidade jurídica, ainda que no mais das vezes esse resultado seja 

advindo de um comando condenatório, cuja execução tenha que se dar no Brasil. Porém, 

                                                           
127

Art, 5º da Resolução e no art. 15, da Lei de Introdução ao Código Civil. 
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isso não significa que uma sentença arbitral de natureza constitutiva ou declaratória não 

possa ser objeto de homologação, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
.128

. 

Ademais, o interesse do pedido de homologação pode estar adstrito apenas ao 

interesse de alegar-se futura litispendência, caso o réu venha a propor nova demanda no 

país. No entanto, cabe ressalvar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior 

Tribunal de Justiça
129

 entendem que não está sujeita à homologação sentença estrangeira 

que tem como objeto pedido idêntico em tramitação perante órgão do Poder Judiciário – 

“sob pena de ofensa aos princípios inerentes à própria soberania nacional”. Tal 

entendimento coaduna-se com o artigo 22 do Protocolo de Las Leñas, de 27 de julho de 

1992
130

, que afirma que o reconhecimento e a executoriedade de uma sentença arbitral 

estrangeira depende de que a decisão não seja incompatível com outro pronunciamento 

anterior ou simultâneo proferido no Estado requerido. Da análise dos julgados relativos ao 

tema verifica-se que em parte destes já havia sido proferida sentença de mérito ou, ainda 

que não tenha havido sentença, o juiz estatal havia proferido decisão liminar, ou seja, 

houve pronunciamento da justiça brasileira sobre o tema, analisando-se o mérito da causa, 

ainda que de maneira superficial. Assim, para que seja negado o pedido de homologação, a 

justiça brasileira deve ter se pronunciado acerca do mérito da questão. 

Feita a ressalva acima, não impugnado pelo réu o pedido de homologação da 

sentença, o Superior Tribunal de Justiça apreciará se foi demonstrado pelo autor o 

preenchimento dos requisitos acima mencionados. 

                                                           
128

SENTENÇA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. 

1. Qualquer pessoa interessada tem legitimidade para requerer a homologação de sentença estrangeira. 

2. No caso, a requerente, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., representante exclusiva da Samsung 

Aerospace Industries Ltd. No Brasil, tem interesse na homologação da sentença arbitral proferida pela 

Câmara Coreana de Arbitragem Comercial, dado que a aludida decisão poderá ser útil para o julgamento da 

ação contra si ajuizada pela requerida perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis. 

3. Presentes os requisitos indispensáveis à homologação da sentença estrangeira, não havendo ofensa à 

soberania ou à ordem pública, deve ser deferido o pedido de homologação. 

4. Sentença estrangeira homologada. 

(SEC 1302/KR, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 18.06.08, DJe 06.10.08). 
129

Sentença Estrangeira Contestada 6729 / EP - ESPANHA, Relator Min. Maurício Corrêa DJ 07-06-2002 

PP-00084 EMENT VOL-02072-01 PP-00211, Julgamento: 15/04/2002 - Tribunal Pleno. Ainda, STJ - SEC 

819/FR, SEC 841/US, SEC832/US, STF – SEC 7.218, SEC 4694 EU. 
130

“ARTIGO 22 – Protocolo de las Leñas – 27 de julho de 1992. 

Quando se tratar de uma sentença ou de um laudo arbitral entre as mesmas partes, fundamentado nos 

mesmos fatos, e que tenha o mesmo objeto de outro processo judicial ou arbitral no Estado requerido, seu 

reconhecimento e sua executoriedade dependerão de que a decisão não seja incompatível com outro 

pronunciamento anterior ou simultâneo proferido no Estado requerido.  

Do mesmo modo não se reconhecerá nem se procederá à execução, quando se houver iniciado um 

procedimento entre as mesmas partes, fundamentado nos mesmos fatos e sobre o mesmo objeto, perante 

qualquer autoridade jurisdicional da Parte requerida, anteriormente à apresentação da demanda perante a 

autoridade jurisdicional que teria pronunciado a decisão da qual haja solicitação de reconhecimento”.  
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Porém, caso o réu entenda por impugnar o pedido de homologação, determina o 

artigo 9 Resolução do Superior Tribunal de Justiça nº 09/2004 que a contestação somente 

poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, inteligência da decisão e observância 

dos requisitos definidos pela Resolução, conforme acima mencionados.  

Ainda, além do previsto pelo artigo 9 acima, conforme prevê o artigo 38 da Lei de 

Arbitragem, a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral 

estrangeira poderá ser negada, quando o réu
131

 demonstrar que as partes na convenção de 

arbitragem eram incapazes; a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual 

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

arbitral foi proferida; não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de 

arbitragem, ou que tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a 

ampla defesa; a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, 

e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; a instituição 

da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula compromissória; 

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

anulada, ou, ainda, suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral for 

prolatada. 

Havendo contestação ao pedido de homologação da sentença estrangeira, o 

processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao Relator os 

demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo. A Corte é composta pelo 

Presidente e Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pelo Coordenador-Geral de 

Justiça e por dezoito Ministros, dos quais seis pertencem a cada uma das Seções (Direito 

Privado, Direito Público e Direito Penal). Caso não haja contestação, caberá ao próprio 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça confirmar a sentença estrangeira, desde que ela 

preencha os requisitos previstos na Resolução. 

Cumpre anotar que o Ministério Público terá vista dos autos, pelo prazo de 10 dias, 

para verificar se a sentença a ser homologada preenche os requisitos estabelecidos na 

Resolução, podendo impugná-la se for o caso. 

Contra as decisões monocráticas do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ou 

do relator do processo, cabe agravo regimental – que devolverá a apreciação da matéria à 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –, conforme expressamente definido no 

                                                           
131

Caso o requerido seja revel ou incapaz, será nomeado curador especial que será pessoalmente notificado 

para a apresentação de defesa. 
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artigo 11 da Resolução ora em tela. Ademais, poderão ser opostos embargos de declaração, 

caso a decisão apresente obscuridade, contradição ou omissão.  

O deslocamento da competência para conhecer sentenças estrangeiras, levada a 

efeito pela Emenda Constitucional nº. 45/2004, criou a possibilidade de reapreciação da 

matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário
132

, sempre que 

houver violação de norma constitucional ou declaração de inconstitucionalidade de um 

tratado ou lei federal. Todavia, além do juízo de admissibilidade que deverá ser 

previamente exercido no tribunal a quo (STJ), o recorrente deverá enfrentar, no Supremo 

Tribunal Federal, o desafio de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais 

discutidas no processo de homologação, como etapa adicional à admissão do recurso, o 

que deverá desestimular a sua utilização desarrazoada neste tipo de processo. O Supremo 

Tribunal Federal, recentemente, já reconheceu a possibilidade de interposição de recurso 

extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que defere ou indefere o 

pedido de homologação
133

  

O mérito na demanda homologatória está na pretensão do autor de que o 

provimento jurisdicional estrangeiro possa ser reconhecido pelo Poder Judiciário e, 

portanto, produzir efeitos no Brasil. Assim, a atividade cognitiva do juízo delibatório 

brasileiro, ao analisar o pedido do autor, será de verificar se foram preenchidas as 

condições estabelecidas em lei, como acima mencionado, as quais apresentam um rol 

taxativo das razões que poderão ser verificadas pelo juízo local para a recusa da 

homologação da sentença estrangeira. 

As questões de mérito submetidas ao órgão judiciário brasileiro não se confundem 

com aquelas que foram objeto da decisão arbitral. Portanto, os ministros do Superior 

Tribunal de Justiça não poderão verificar se a decisão arbitral estrangeira foi justa ou 

injusta, se houve erro de julgamento, se as provas foram valoradas de forma inadequada, e 

mais do que isso, se a norma foi aplicada de maneira correta ou não.
134
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Neste sentido, ALVIM, J. E. Carreira. Reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira. In: 

FERRAZ, Rafaela; MUNIZ, Joaquim de Paiva (Coord.). Arbitragem doméstica e internacional: estudos em 

homenagem ao Prof. Theóphilo de Azevedo Santos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 178. 
133

Decisões monocráticas: AI/650743-DF, Min. Rel. Celso de Mello, DJE nº 103, divulgado em 03/06/2009; 

e Decisão monocrática, AI/718391-DF, Min. Rel. Ministro Marco Aurélio, DJE nº 204, divulgado em 

28/10/2008, publicado em 29.10.08 
134

Nas palavras de André de Albuquerque Cavalcanti Abbud, “Sendo assim, nenhuma importância há, para o 

fim de homologação, a circunstância de que o julgamento de fundo vertido no laudo estrangeiro tenha 

incorrido em eventuais erros de direito, erros na valoração dos fatos ou das provas produzidas no processo 

arbitral, ou tenha aplicado norma de um ordenamento diferente daquele que o juiz brasileiro teria invocado, 
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Há, desse modo, uma vedação a que no processo de delibação o juiz faça 

indagações de qualquer outra espécie que não as que foram taxativamente previstas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, o procedimento de homologação estrangeira tem um espectro de cognição 

limitada, restrito aos aspectos formais, ao preenchimento dos requisitos previstos em lei e 

na resolução acima mencionada, bem como não ofendam a soberania ou a ordem pública, o 

que vem sendo aplicado no país, conforme jurisprudência tanto do Supremo Tribunal 

Federal, como do Superior Tribunal de Justiça
135

. 

Mediante a análise dos julgados do Superior Tribunal de Justiça no tocante a 

homologações de sentenças arbitrais estrangeiras, depreende-se que a grande maioria tem 

seus pedidos de homologação deferidos, sendo certo que as não homologadas não o foram 

pelas seguintes razões: 

� falta de assinatura no contrato no qual se estabeleceu a cláusula arbitral/vício na 

concordância da parte em submeter o conflito à arbitragem, o que fere a ordem 

pública - Oleaginosa Moreno Hermanos vs. Moinho Paulista Ltda. (SEC 866
136

), 

Plexus Cotton Limited vs Santana Têxtil S/A (SEC 967
137

), Indutech SPA vs 

                                                                                                                                                                                

se a demanda tivesse sido movida perante o Judiciário nacional. A essa conclusão conduzem, 

inarredavelmente, as normas sobre o reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras em vigor no Brasil, 

ao vedarem a possibilidade de qualquer interferência sobre o iudicium de mérito produzido no exterior”, in 

ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, cit., p. 124. 
135

“SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO - SISTEMA DE DELIBAÇÃO - LIMITES DO 

JUÍZO DELIBATÓRIO - PRESSUPOSTOS DE HOMOLOGABILIDADE (...). 

- As sentenças proferidas por tribunais estrangeiros somente terão eficácia no Brasil depois de homologadas 

pelo Supremo Tribunal Federal. 

O processo de homologação de sentença estrangeira reveste-se de caráter constitutivo e faz instaurar uma 

situação de contenciosidade limitada. A ação de homologação destina-se, a partir da verificação de 

determinados requisitos fixados pelo ordenamento positivo nacional, a propiciar o reconhecimento de 

decisões estrangeiras pelo Estado brasileiro, com o objetivo de viabilizar a produção dos efeitos jurídicos 

que são inerentes a esses atos de conteúdo sentencial. 

- O sistema de controle limitado, que foi instituído pelo direito brasileiro em tema de homologação de 

sentença estrangeira, não permite que o Supremo Tribunal Federal, atuando como Tribunal do foro, 

proceda, no que se refere ao ato sentencial formado no Exterior, ao exame da matéria de fundo ou à 

apreciação de questões pertinentes ao ‘meritum causae’, ressalvada, tão-somente, para efeito do juízo de 

delibação que lhe compete, a análise dos aspectos concernentes à soberania nacional, à ordem pública e aos 

bons costumes. Não se discute, no processo de homologação, a relação de direito material subjacente à 

sentença estrangeira homologanda. (...).” (RTJ 175/521-522, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). Ainda 

SEC 3035/FR, Min Fernando Gonçalves, CE, j. 19.08.09 DJe 31.08.09, SEC 894 / UY; Re. Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.08.08, DJe 09.10.08, entre outros. 
136

SEC 866/GB, Min. Rel. Felix Fischer, j. 17.05.06 e DJ: 16.10.06 p. 1/16. 
137

SEC 967/GB, Rel Min. José Delgado, j. 15.02.06, DJ 20.03.06, p. 175. 
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Algocentro Armazéns Gerais Ltda (SEC 978
138

), Kanematsu USA IN vs. ATS - 

Advanced telecommunications Systems do Brasil Ltda (SEC 885
139

); 

� vício de citação no procedimento arbitral, ausência de carta rogatória, Subway 

Partners C V vs. HTTP High Technology Foods Corporation S/A SEC 833
140

 –. 

Mas não se trata de julgamento totalmente contrário a Lei de Arbitragem, visto 

que tal exigência decorreu do fato de a parte ter indevidamente ter requerido a 

chancela pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América, Distrito de 

Connecticut (EUA) e foi neste processo, judicial, que não houve citação formal 

via rogatória; 

� ausência de legitimidade ativa da requerente –ausência de contrato de contrato 

de cessão firmado entre a Requerente do pedido e a empresa vencedora da lide 

arbitral (Gottwald vs. Rodrimar – SEC 968
141

 / CH ) Saliente-se que 

posteriormente novo processo de homologação foi proposto pela parte e, 

preenchidos os requisitos necessários, foi homologada a sentença arbitral 

estrangeira; 

� falta de legitimidade de parte da empresa privada que pretendeu a homologação 

de “sentença” da Corte Permanente de Justiça Internacional de Haia, que, à época, 

proferiu decisão arbitral em contenda instalada entre os governos brasileiro e 

francês. Entendeu o STJ que essa decisão não seria sentença “strctu sensu” 

passível de ser homologada. (SEC 2707
142

); 

� ofensa à soberania, pois a questão contratual havia sido previamente decidida 

pela Justiça brasileira, cuja decisão já transitara em julgado (SEC 826
143

). 

 

Verifica-se, assim, a tendência do Superior Tribunal de Justiça em deferir a 

homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. Mais do que isso, demonstra-se que de 

fato a apreciação pelo juízo da demanda homologatória se delimita restringir à apreciação 

de questões jurídicas ou fáticas estabelecidas pela lei, como determina o sistema de 

delibação. 

                                                           
138

SEC 978, Min Relator Hamilton Carvalhido, j. 17.12.08, DJe 05.03.09. 
139

SEC 885/US, Min. Rel. Francisco Falcão, j.02.08.10, Dje 10.09.10. 
140

SEC 833/US, Min. Rel. Eliana Calmon, j. 16.08.06, DJ 30.10.06, p. 209. 
141

SEC 968/CH, Min. Rel Felix Fischer, j. 30.06.06, DJ 25.09.06, p. 197. 
142

SEC 2707/NL, Min Rel Francisco Falcão, j 03.12.08, DJe 19.02.09. 
143

SEC 826/KR, Mil Rel. Hamilton Carvalhido, j. 15.09.10, DJe 14.10.10. 
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Deferida a homologação da sentença estrangeira, será extraída carta de sentença 

para que se proceda às medidas necessárias. Se sentença de conteúdo declaratório ou 

constitutivo, cuja eficácia, obtida após atividade cognitiva do juízo delibatório, é plena, 

necessitará, em tese, de providências administrativas. Já em relação às tutelas com eficácia 

não plena, as condenatórias, a carta de sentença será levada ao foro competente que é a da 

Justiça Federal do Estado do executado. 

Após homologada a sentença arbitral estrangeira, no que concerne especificamente 

à sua execução em território nacional, devem ser aplicadas as disposições do Código de 

Processo Civil brasileiro para o cumprimento de sentenças em geral. A sentença arbitral 

estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça está expressamente incluída no 

rol do artigo 475-N como título executivo judicial, seja pelo inciso IV (sentença arbitral) 

seja pelo VI (sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça). 

Assim, após a sua homologação, seguirá o quanto acima exposto para a execução das 

sentenças arbitrais nacionais, com a diferença de que o foro competente é a Justiça Federal. 

 

III.5. Execução da sentença arbitral parcial. Diferenciação com medida liminar e 

antecipação da tutela 

 

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

ser executada perante o Poder Judiciário.  

Sendo sentença, independe o fato de ser parcial ou final. Havendo a necessidade da 

busca do Judiciário para a execução forçada do preceito nela contido, a parte poderá ir a 

juízo para executá-la. 

Portanto, mesmo que a arbitragem prossiga em relação a outros pedidos, no tocante 

àquele que foi decidido por meio da sentença parcial, os árbitros não mais terão 

competência para apreciá-lo, visto que a decisão é definitiva, não estando sujeita a recurso 

ou qualquer forma de revisão, exceto se a parte vencida propor ação anulatória, que será 

tratada mais adiante.  

É, assim, título executivo judicial, e seguirá o quanto previsto na norma processual 

para sua execução, tal como se tratasse de um provimento final. 
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Diferentemente se dará em relação à execução de uma medida liminar ou da 

decisão que antecipa os efeitos da tutela.
 144

  

Cabe ao árbitro a concessão de medidas cautelares e a antecipação dos efeitos da 

tutela
145

. Afinal, as partes conferem ao árbitro o poder de resolver as questões referentes a 

determinado conflito, sendo lógico que aquele que tem poder para conhecer do mérito, seja 

o mais indicado para avaliar a necessidade da medida que visa a garantir o resultado útil do 

processo. Mais ainda, em relação à antecipação da própria tutela pretendida. 

Além de caber ao árbitro a concessão de ambas as medidas, estas independem de 

autorização das partes, pois são inerentes ao próprio poder de conhecer do conflito 

concedido pelas partes ao árbitro no momento em que firmam a convenção de arbitragem. 

Nada impede, porém, que as partes determinem de forma contrária, ou seja, estabeleçam na 

convenção de arbitragem que as medidas cautelares serão de competência exclusiva do juiz 

togado. Não parece ser a melhor opção, porém considerando que na arbitragem o princípio 

da autonomia da vontade é basilar do próprio instituto, cabe às partes decidir como se dará 

o procedimento. 

Na hipótese de não instaurada a arbitragem, as tutelas de urgência poderão ser 

requeridas ao Poder Judiciário
146

, como poderia até mesmo ser proposta em juízo 

incompetente
147

, sem que isso acarrete descumprimento da cláusula que estabelece a 

arbitragem para a solução dos conflitos entre as partes, mas tem por escopo resguardar o 

direito da parte até que a arbitragem seja instituída, até mesmo em decorrência do princípio 

da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, CF). Instaurada a 

arbitragem, caberá ao árbitro avaliar a manutenção, modificação ou revogação da medida 

concedida. 

                                                           
144

Como bem ressalta Selma Ferreira Lemes, “Impende observar que a sentença arbitral parcial consiste em 

decisão definitiva sobre as partes das controvérsias objeto do processo arbitral, produzindo conseqüências 

imediatas e definitivas para as partes (diferente, portanto, de decisões provisórias ou interlocutórias), in 

Decadência do direito de pleitear a nulidade da sentença arbitral. Dilação, pelas partes, do prazo para 

prolação da sentença arbitral. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Caso CAOA v. Renaut. 

Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 11, p. 222-230, out./dez. 2006. 
145

Também na doutrina estrangeira: The various sources of arbitration law – statutes, institutional rules, 
international conventions and arbitral awards – reveal growing acceptance of the principle that courts and 
arbitral tribunals have current powers to order provisional or protective measures”in GAILLARD, 

Emmanuel; SAVAGE, John (Eds.). Fouchard Gaillard Goldman on international commercial arbitration, 

cit., p. 709-731. 
146

Pedro A. Batista Martins: “Havendo, assim, necessidade na obtenção de medida de urgência relativa à 

controvérsia objeto da cláusula compromissória, essa poderá ser requerida ao juízo comum se ainda não 

instalado o painel de árbitros”. in Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 246-247. 
147

LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de. Tratado encyclopedico, pratico e critico sobre as execuções que 
procedem por sentenças e de todos os incidentes n'ellas... (sic). Lisboa: Imprensa Nacional, 1865. 
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Presentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, poderá o árbitro, a 

pedido da parte, conceder a medida cautelar pleiteada inclusive inaudita altera parte, caso 

a urgência assim o determine, diferindo o contraditório para momento posterior.  

Em relação à antecipação de tutela, as partes poderão estabelecer os requisitos e 

limites que o árbitro deverá considerar para conceder a medida, nos termos do 

procedimento escolhido livremente por elas. Isto é, não estão as partes obrigadas a seguir o 

quanto previsto no Código de Processo Civil. Ausente essa previsão, o árbitro poderá 

estabelecê-los livremente, podendo, inclusive, valer-se dos parâmetros fixados na norma 

processual para concedê-la, conforme sua análise do caso concreto. 

Tanto a medida cautelar quando a antecipação de tutelas não estão investidas do 

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

qualquer tempo, mediante decisão fundamentada. Ainda, diferentemente do processo 

judicial, a decisão cautelar ou antecipação de tutela não poderão ser objeto de recurso a 

nenhum Tribunal estatal. 

Isso quer dizer que, diferentemente da sentença parcial, ao proferir tal decisão o 

árbitro mantém sua competência para conhecer da matéria objeto de tal pronunciamento. 

Havendo cumprimento espontâneo pela parte contra a qual a medida foi decretada, 

não haverá necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Porém, em caso de resistência 

da parte, diferentemente da sentença parcial, na qual é a parte quem vai ao Poder Judiciário 

buscar a execução do julgado, para as decisões liminares e antecipação da tutela é o árbitro 

quem solicitará o concurso do juiz togado para efetivá-la, conforme previsto no artigo 22, 

§4º da Lei de Arbitragem. Não cabe, em tese, a parte executar a decisão perante o juiz 

togado, como se tratasse de título executivo judicial. 

Oportuno destacar que, para parte da doutrina, as alterações oriundas das reformas 

havidas na legislação processual brasileira, as ações executivas se afastam do princípio da 

tipicidade
148

. Nesta esteira, considera-se que a decisão que antecipa os efeitos da tutela se 

trata de um título executivo não inserido nos ditames do artigo 475-N do Código de 

                                                           
148

MEDINA, José Miguel Garcia. Execução. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. p. 20. Mandrioli, 

no entanto, salienta que deve haver o reconhecimento da regra fundamental da intangibilidade da esfera de 

autonomia do devedor, a qual somente pode ser invadida nos modos e mediante as formas tipicamente 

previstas pela lei processual. MANDRIOLI, Crisanto. L’esecuzione forzata in forma specifica (premesse e 
nozioni generali). Milano: Giuffrè, 1953. p. 23. 
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Processo Civil
149

, permitindo-se que haja a execução provisória da decisão. Pois bem, 

sendo decisão oriunda de procedimento arbitral, a “execução provisória” se dará nos autos da 

arbitragem e se necessário, contará com o concurso do Poder Judiciário para as medidas de força. 

No entanto, ainda que esse seja o entendimento da Lei de Arbitragem, não há nada 

que impeça a própria parte de pleitear no Poder Judiciário o cumprimento da decisão 

cautelar ou que antecipe os efeitos da tutela; afinal, o interesse maior no cumprimento é da 

própria parte a quem a medida beneficia, mais ainda nos casos de medidas de urgência.  

Neste ponto, não poderá o juiz togado apreciar o mérito da decisão, porém poderá 

conceder as medidas de apoio previstas no artigo 461 e 461-A do Código de Processo 

Civil, a fim de que se alcance o resultado pretendido na decisão arbitral
150

. 

Caso esteja diante de uma decisão que preveja astreintes, estas serão executadas 

após a vinda da decisão final do pedido a que elas estão ligadas. Isto é, se essa decisão final 

vier a ser uma sentença parcial, tanto a decisão como o valor referente será objeto de 

execução perante o Poder Judiciário, mas não antes. 

 

III.6. Execução da sentença arbitral ilíquida 

 

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

eficácia executiva
151

. 

A obrigação contida na sentença arbitral, por regra, deve ser líquida, até mesmo 

como corolário do efeito negativo da convenção de arbitragem.
152

 Tendo a liquidação da 

                                                           
149"Há um título executivo judicial que não se insere no rol do CPC 475-N mas que pode dar ensejo à 

execução provisória (CPC 475-O). É a denominada decisão ou sentença liminar extraída dos processos em 
que se permite a antecipação da tutela jurisdicional, dos processos cautelares, ou das ações 
constitucionais" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andradre. Código de Processo Civil 
comentado e Legislação Extravagante. 10. ed, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 654). 

150
Cf. Lauro da Gama e Souza Junior “é possível entender como cabível a fixação de multa cominatória pelo 

juiz da execução, ainda que se trate de sentença arbitral e inexista requerimento do credor neste sentido.” In 

Execução de sentença - Juízo arbitral - Despacho determinando o cumprimento do julgado sob pena de 

multa diária - Inadmissibilidade, se tal penalidade não foi estabelecida no título executivo judicial. Revista 

de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 4, p. 262-266, jan./mar. 2005. 
151

Para Dinamarco “quando um título não quantifica os bens devidos, sendo portanto genérico, a eficácia 

executiva só se integra depois que for feita a liquidação de sentença (CPC, arts. 475-A ss, - 

supra,..)reputando-se carecedor de ação o credor que pretender promover a execução forçada antes disso.”, 

in Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 795. 
152

Clávio de Melo Valença sustenta que “os efeitos jurisdicionais negativos produzidos pela convenção de 

arbitragem validamente estipulada subtraem à apreciação do Poder Judiciário qualquer controvérsia cabível 
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sentença natureza cognitiva
153

, nada mais lógico que caiba ao árbitro, a quem as partes 

submeteram a solução de todo o conflito, a decisão acerca do valor da condenação. 

No entanto, novamente considerando que a arbitragem é movida pelo princípio 

basilar da autonomia da vontade, as partes podem dispor que o árbitro apenas decida o 

mérito da questão, o an debeatur, determinando que eventual liquidação da sentença dar-

se-á perante o Poder Judiciário, na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil. Não 

parece ser a melhor opção; afinal, da decisão que julga a liquidação, caberá agravo de 

instrumento, enquanto a sentença arbitral é irrecorrível. Além disso, é mais coerente que o 

julgador que analisou o mérito da causa e que teve conhecimento aprofundado do caso, 

seja o mais recomendável para decidir também sobre o quantum debeatur. De outro lado, 

atualmente não há nada que impeça as partes de preverem de forma diversa
154

.  

Tal como acima mencionado em relação à sentença parcial, também no tocante à 

sentença arbitral ilíquida a doutrina dividia-se em relação à possibilidade de ser proferida e 

a possibilidade de se recorrer à liquidação judicial. No entanto, com a mudança normativa 

trazida pela Lei 11.232/05, a liquidação passou a ser tratada como mero incidente
155

, 

alterando-se, assim, o padrão do devido processo legal em que se espelha a arbitragem, 

permitindo-se a liquidação também da sentença arbitral
156

.  

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

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

sujeita a ação anulatória, já que não decidido todo o litígio submetido à arbitragem, 

enquadrando-se na hipótese descrita no inciso V do artigo 32 da Lei de Arbitragem. 

Portanto, caso a sentença arbitral não seja líquida, para que possa ser objeto de 

cumprimento, deverá obrigatoriamente se sujeitar a um pedido judicial de liquidação de 

                                                                                                                                                                                

entre os limites da dita convenção, inclusive a liquidação da sentença arbitral”, in VALENÇA FILHO, 

Clávio de Melo; LEE, João Bosco. Estudos de arbitragem, cit., p. 208. 
153

Cf. Barbosa Moreira “os atos praticados com a finalidade acima [liquidação] têm natureza cognitiva, não 

executiva”, in BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática 

do procedimento. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense: 2010. p. 190. Ainda, como ensina Cândido Rangel 

Dinamarco “..na liquidação ele [o juiz] realiza a integração do momento declaratório da sentença de 

condenação, ao acrescentar à declaração da existência do crédito a do valor deste” DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. v. 2. p. 1120. 
154

Neste sentido vale a lição de Phillippe Fouchard: “Les parties peuvent prévoir, dès le début de la 

procédure, que les arbitres statueront par dês sentences distinctes sur les differénts aspects du litige qu’elles 

jugeront opportun d’isoler.”, in Traité de l’arbitrage commercial internacional. Paris: Litec, 1996. p. 699. 
155

Para Heitor Vitor Mendonça Sica a liquidação teria natureza de ação incidental, in A nova liquidação de 

sentença e suas velhas questões. In: BUENO, Cassio Scarpinella; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (Coords.). 
Aspectos polêmicos da nova execução, 4. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. v. 4, p. 234. 

156
Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 394. 



66 

 

 

sentença, se as partes assim o determinarem na convenção de arbitragem
157

. Claro que se a 

determinação do valor da condenação depender de mero cálculo aritmético, o credor 

poderá ingressar diretamente com o pedido de cumprimento da sentença arbitral. A questão 

que surge é: se as partes não fizerem qualquer restrição na convenção de arbitragem, o que 

fazer se a sentença proferida for ilíquida? 

Neste caso, se a arbitragem ainda não estiver sido encerrada, as partes poderão 

suscitar tal questão por meio de pedido de esclarecimentos previsto no artigo 30 da Lei de 

Arbitragem
158

, solicitando que os árbitros corrijam o vício apontado. Sobrevindo esse 

prazo, caberá a parte ingressar com a ação anulatória para que os árbitros complementem a 

sentença, respeitado o prazo de 90 dias estipulado em lei ou instaurar nova arbitragem, 

conforme opção do interessado. Se ultrapassado o prazo, caberá somente a opção de 

ingresso de uma nova arbitragem. 

Se as partes tiverem previsto que a liquidação será feita pela via judicial, o credor 

deverá promover a ação de liquidação, requerendo a citação do devedor, que poderá ser por 

via postal, para que participe do incidente, integrando assim a nova relação processual que 

será formada. Nesta hipótese, diante do fato de que houve a instauração de nova relação 

processual para que a sentença fosse liquidada, o cumprimento da sentença arbitral, agora 

líquida, se dará nos mesmos autos, sendo neste caso dispensada a citação a que acima se 

referiu, havendo a continuidade no mesmo processo.  

A liquidação de sentença também deverá ser proposta no juízo cível competente 

(art. 475-P, III, CPC), podendo ser no foro do domicílio do réu ou do lugar de 

cumprimento da obrigação. Contudo, tal como no caso da execução, as partes poderão 

eleger na convenção de arbitragem foro diverso da regra ordinária. 

 

  

                                                           
157

Para Araken de Assis ocorre o inverso do ora defendido, isto é “se a obrigação contida na sentença arbitral for 

ilíquida, mostrar-se-á a necessário liquidá-la, em ação perante a autoridade judiciária, salvo estipulação em 

contrário na cláusula compromissória ou compromisso”, in Manual da execução, cit., p. 422. J.E. Carreira Alvim 

e Luciana Gontijo Carreira Alvim Amaral não fazem distinção acerca da previsão das partes em relação à 

liquidação da sentença arbitral, sustentando que, “a sentença arbitral poderá ser, ou não líquida dependendo de 

ter, ou não o árbitro (ou tribunal arbitral) fixado o valor da condenação; se não o for, ser[a liquidada pelo juízo 

togado”, in ASSIS, Araken. Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 42. 
158

A lei de arbitragem prevê o prazo de 5 dias para a apresentação do pedido de esclarecimentos. Em alguns 

regulamentos de instituições arbitrais este prazo é previsto de forma diversa, como é o caso da CCI no qual 

o prazo é estendido para 30 dias. 
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IV. MEIOS DE DEFESA DO EXECUTADO NA EXECUÇÃO DA 

SENTENÇA ARBITRAL 

 

IV.1. Defesas do executado 

 

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

excelência, é a impugnação.  

A Lei 11.323/05, ao disciplinar a forma de execução de título executivo judicial, 

sob a nova denominação de cumprimento de sentença, também alterou a forma de oposição 

do executado em face da pretensão executiva advinda de título executivo judicial: antes 

embargos do devedor e agora impugnação.
159

 

Diante de tal alteração legislativa, a doutrina processualista passou a travar novo 

debate acerca de qual seria a natureza jurídica dessa nova forma de oposição
160

. 

Basicamente, a discussão gravita ao redor de três conceitos distintos, quais sejam, a 

impugnação como mero incidente processual, como forma de defesa ou, por fim, como 

ação, tal como o seu predecessor os embargos à execução. 

Grande parte da doutrina passou a defender a ideia de que a impugnação ao 

cumprimento de sentença tratava-se de mero incidente processual
161

. O legislador na 
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Nas palavras de Luiz Fux, “se antes havia a necessidade de formação de uma nova relação processual, por 

meio da instauração de processo de execução, já agora a relação processual é uma só, eliminando-se a 

necessidade e um novo processo. Fala-se, agora, em uma nova ‘fase’, que se destina ao ‘cumprimento da 

sentença’. Como consectário, o instrumento de que o ‘executado’ passa a se valer para apresentar as suas 

alegações também se altera. Se antes havia a necessidade de oferecimento de ‘embargos do executado’, na nova 

sistemática estas alegações são apresentadas na ‘impugnação” ao cumprimento de sentença...” in Impugnação ao 

cumprimento de sentença. In: SANTOS, Ernane Fidélis dos et al (Coord.). Execução civil: estudos em 

homenagem ao Professor Humberto Theodoro Junior. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 206. 
160

De fato, como ensina Alexandre Freitas Câmara, “na doutrina brasileira jamais houve divergência 

relevante acerca do ponto, sendo praticamente pacífico o entendimento segundo o qual os embargos do 

executado têm natureza de processo cognitivo autônomo em relação ao processo de execução. in A nova 
execução de sentença, cit., p. 136. 

161
Neste sentido, José Carlos Barbosa Moreira, para quem “é certo que o processo incidente dos embargos se 

converte aqui em mero incidente do processo unificado” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo 
processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento, cit., p. 200.). Cássio Scarpinella Bueno 

entende que “a grande modificação está em que o devedor questionará a correção da atividade executiva 

que está sendo desenvolvida contra seu patrimônio na mesma relação processual, isto é, no mesmo 

processo, ora na fase de cumprimento da sentença, sem necessidade de ajuizar outra ação, o que exigiria 

que se formasse outro processo, na forma disciplinada, até então, pelo Código de Processo Civil” Cássio 

Scarpinella Bueno, A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil: comentários sistemáticos às 

Leis n 11.187, de 19-10-2005, e 11.232, de 22-12-2005, cit., v. 1, p. 117). Para Alexandre Freitas Câmara, 

“em razão do novo sistema adotado pela Lei nº11.232/05, a impugnação não tem a mesma natureza dos 

embargos do executado, não sendo possível considerá-la um processo cognitivo autônomo. Deve-se ver 

nessa impugnação, pois, mero incidente processual”, in A nova execução de sentença, cit., p. 139. Para 
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exposição de motivos da lei
162

 estabelecera que a alteração da terminologia para 

impugnação teria por objetivo não só extinção da ação autônoma representada pelos 

embargos do devedor, mas também da nova relação jurídica processual que se formava 

mediante novo processo de conhecimento. 

Ademais, tal caracterização como mero incidente estaria em sintonia com os 

anseios de um único e coeso processo, no qual o incidente de impugnação trataria de 

exceções “diante da singeleza com que deve ser cumprido”
163

 o comando judicial. 

Outra parte da doutrina processualista sustenta que a impugnação passou a ter 

natureza jurídica de defesa em sentido estrito.
164

  

Em assim sendo, caberá ao executado no momento de apresentação da impugnação 

ao cumprimento da sentença, fazer uso de todas as matérias que entende cabíveis para a 

                                                                                                                                                                                

Athos Gusmão Carneiro “não mais assistirá ao devedor por título judicial a possibilidade de defender-se 

através uma ‘ação’ de embargos do devedor (com a natureza de ‘ação de conhecimento’ intercalada), mas 

sim mediante impugnação aos atos executórios, isto é, mediante atividade meramente incidental, cuja 

apresentação, no prazo de quinze dias, não conduz a uma ‘nova’ relação jurídica processual”, in 

CARNEIRO, Athos Gusmão. Cumprimento da sentença civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 67. Danilo 

Knijnik também entende que “a ‘defesa’ do executado, antes ação incidental (embargos do devedor), dá-se por 

petição incidental”, in KNIJNIK, Danilo. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de et al. (Coords.). A nova 
execução: comentários à Lei n° 11.232, de 22 de dezembro de 2005. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 145. 

162
Exposição de motivos da Lei n

o
 11.232/05: “[...] não haverá ‘embargos do executado’ na etapa de 

cumprimento da sentença, devendo qualquer objeção do réu ser veiculada mediante mero incidente de 

‘impugnação’, a cuja decisão será oponível agravo de instrumento”. 
163

THEODORO JÚNIOR, Humberto. As novas reformas do Código de Processo Civil, cit., p. 117. 
164

Nesse sentido, Marcelo Abelha Rodrigues entende que “o legislador lhe atribuiu, formal e materialmente, a 

condição de ‘defesa do executado’, a ser exercida no curso do procedimento executivo, formando um 

incidente processual que, segundo pensamos, deve ser um procedimento apartado principal” in Manual de 
execução civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. p. 538, e também em RODRIGUES, 

Marcelo Abelha; JORGE, Flávio Cheim; DIDIER JR., Fredie. A terceira etapa da reforma processual civil: 
comentarios as Leis 11.187 e 11.232, de 2005. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 148-149. Para Flávio Cheim 

Jorge. “por tudo isso, parece-nos inegável hoje, com o término da formalidade antes imposta para 

oexercício da defesa na execução, que a impugnação tem natureza jurídica de defesa. Uma defesa exercida 

por intermédio de incidente processual”, Impugnação do executado: um enfoque sobre natureza jurídica, 

procedimento e honorários advocatícios. Revista de Processo, São Paulo, v. 150, p. 255-261, ago. 2007. 

Ernane Fidélis dos Santos ensina que “a impugnação é forma defensiva, sem natureza de ação, mas fica 

restrita à motivação do art. 475-L” in SANTOS, Ernane Fidélis dos. As reformas de 2005 do Código de 
Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2006. p. 60). No mesmo sentido, DIDIER JR., Fredie. Impugnação do 

executado (Lei Federal n
o
 11.232/2005). In: TESHEINER, José Maria Rosa (Coord.). Instrumentos de 

coerção e outros temas de direito processual civil: estudos em homenagem aos 25 anos de docência do 

Prof. Dr. Araken de Assis. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 196-197. Marioni e Arenhart defendem que 

“quando à ação passa à fase de execução, o executado, ao apresentar impugnação, obviamente não exerce 

pretensão a tutela jurisdicional do direito, limitando-se a negar a tutela jurisdicional do direito almejada 

pelo autor. Portanto, a impugnação tem nítido caráter de defesa, de reação à tutela jurisdicional do direito, 

pretendida através de ação.” In Execução, cit., p. 294-294. Ainda, Antonio Notariano Jurior “entendemos, 

pois, ser a impugnação ao cumprimento da sentença a forma encontrada pelo legislador de possibilitar a 

resistência, por parte do executado, à pretensão manifestada pelo exeqüente na fase executiva do processo, 

sem que exista qualquer forma de pedido formulado em seu favor, tal e qual acontece na fase cognitiva com 

a contestação, na qual o réu pretende apenas impedir que o pedido ou pedidos formulados pelo autor sejam 

julgados procedentes.” NOTARIANO JUNIOR, Antonio. Impugnação ao cumprimento da sentença. São 

Paulo: Ed. Método, 2008. p. 45. 
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defesa de seus interesses, em atenção ao princípio da eventualidade, sob pena de não mais 

poder se valer para sua defesa das matérias que integram o rol do artigo 475-L do Código 

de Processo Civil. Recairia sobre o obrigado ônus semelhante àquele previsto no artigo 302 

do mesmo diploma legal, que determina a impugnação específica em sede de contestação 

dos fatos alegados na inicial. 

Por conseguinte, na hipótese de o devedor não apresentar a impugnação dentro do 

prazo legal que lhe é conferido, acarretaria a ocorrência de preclusão pro iudicato165
 das 

matérias relativas ao débito objeto da execução, com exceção àquelas de ordem pública 

passíveis de apreciação a qualquer tempo. Também estaria vedado ao executado, o uso da 

via de ação de impugnação autônoma para o ataque do título executivo.
.166

 

Nesta esteira, uma vez apresentada impugnação pelo obrigado, o trânsito em 

julgado de sua decisão produziria efeitos da coisa julgada, pelo que se faz necessário o 

reconhecimento da impossibilidade de nova discussão do débito por via processual 

diversa
167

.  

Como terceira hipótese, parte da doutrina ainda defende que a impugnação manteve 

a natureza jurídica de ação autônoma e incidental
168

, tal como os embargos à execução. De 

                                                           
165

Que na definição de Paulo Lucon é o fenômeno “colateral e afim à coisa julgada; é aquela que, mesmo na 

ausência de uma sentença de mérito, produz resultado prático semelhante à autoridade da coisa julgada” 

(cf. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Nova execução de títulos judiciais e sua impugnação. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). Aspectos polêmicos da nova execução 3: de títulos judiciais - Lei 

11232/2005. São Paulo, SP, 2006, v. 3, p. 449). 
166

Cf. Paulo Lucon, o qual entende que, “se a impugnação tiver a natureza jurídica de defesa, sem sua 

apresentação opera-se verdadeira preclusão pro iudicato, não se admitindo a alegação de qualquer matéria 

atinente ao débito exeqüente (ressalvadas as matérias de ordem pública, sobre as quais o órgão jurisdicional 

pode e deve se pronunciar – ex vi art. 267, § 3
o
). A ausência de impugnação produz efeitos extraprocessuais, 

impedindo, por exemplo, toda e qualquer ação cognitiva autônoma relacionada ao débito” (cf. LUCON, Paulo 

Henrique dos Santos. Nova execução de títulos judiciais e sua impugnação, cit., p. 449). 
167

Nesse sentido, Yarshell e Bonício assinalam que “poder-se-ia dizer que vigoraria para o executado um 

ônus de alegação semelhante – não idêntico porque as situações são realmente diversas – ao estatuído pelo 

art. 302 do CPC em matéria de contestação. Vale dizer, nessa segunda perspectiva, matérias não deduzidas 

na oportunidade legal não poderiam ser mais suscitadas, sendo atingidas pela coisa julgada, abrangente do 

deduzível e do dedutível (CPC, art. 474), com projeção de efeitos para fora do processo (impedindo a 

rediscussão do tema em posterior ação autônoma)”, in YARSHELL, Flávio Luiz; BONÍCIO, Marcelo José 

Magalhães. Execução civil: novos perfis, cit., p. 44. 
168

Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 746. Nesse 

sentido, Araken de Assis afirma que “resulta claro que a impugnação, analogamente aos embargos, e a 

despeito do último tramitar sempre de modo autônomo, representa uma ação de oposição à execução” (cf. 

ASSIS, Araken. Cumprimento de sentença, cit., p. 314. No mesmo sentido, João Batista Lopes afirma que 

“a amplitude de defesa do executado, mantida pela recente reforma (v.g., alegação de inegibilidade da 

obrigação; pagamento, novação, compensação, transação, excesso de execução etc.) torna patente não se 

cuidar de mero incidente, mas de verdadeira ação, sujeitando-se, pois, a análise à luz da teoria geral da ação 

(elementos, condições, classificações etc.) (cf. LOPES, João Batista. Impugnação do executado: simples 

incidente ou ação incidental? In: CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita (Orgs.). Temas atuais da execução 
civil: estudos em homenagem ao Professor Donaldo Armelin. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 343). Eduardo 

Talamini considera a impugnação “também uma demanda cognitiva, geradora de uma fase própria, 



70 

 

 

fato, por meio da impugnação poder-se-ia corrigir os rumos da execução, inclusive 

extinguindo a pretensão executiva
169

, o que não poderia ser feito caso se tratasse a 

impugnação de mero incidente.
170

 

Como salientou José Batista Lopes, o simples cotejo das matérias relacionadas no 

antigo artigo 741 e o artigo 475-L do Código do Processo Civil denota que não houve 

alteração significativa nas matérias que podem ser alegadas em sede de defesa do 

executado
171

. Neste mesmo sentido, expressa-se Cândido Rangel Dinamarco, para quem 

não há qualquer razão para haver a distinção entre os antigos embargos e a atual 

impugnação, pois ambos “exercem função rigorosamente equivalente
”.172 

Ainda, sendo ação autônoma, decorrido in albis o prazo para apresentação de 

impugnação, o executado poderia, por simples petição ou “exceção de pré-executividade”, 

demonstrar sua irresignação com a pretensão executiva ou também o ajuizar ação 

anulatória autônoma ou ação rescisória do julgado.
173

. Não havendo a apresentação de 

impugnação, não há que se falar em preclusão pro iudicato, e, como já ocorria com os 

                                                                                                                                                                                

incidental à execução do título judicial de pagamento de quantia” (cf. A objeção na execução (“exceção de 

pré-executividade”) e as leis de reforma do Código de processo civil. In: SANTOS, Ernane Fidélis dos et al 

(coord.). Execução civil: estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Junior. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 577). 
169

Cf. ASSIS, Araken. Cumprimento de sentença, cit., p. 314. Assim pondera o Professor gaúcho: “reservar a 

qualidade de autêntica oposição à ação autônoma, reduzindo os embargos e, agora, a impugnação ao papel 

de simples contestação, obscurece o fato de que por seu intermédio o executado põe barra, susta no todo ou 

em parte a execução”. 
170

Para Dinamarco “incidente do processo é apenas um procedimento menor que se realiza à margem do 

procedimento principal, com ou sem suspensão deste, como é o caso das exceções de incompetência relativa, 

de suspeição ou de impedimento do juiz; não sendo um processo em si mesmo e não produzindo decisão 

sobre relações substanciais entre os litigantes, todo o incidente termina mediante decisão interlocutória e não 

por sentença, porque neles não há sequer lugar para um julgamento do mérito substancial de causa alguma 

(CPC, art. 162, §§ 1
o
 e 2

o
).” In Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 746. 

171
LOPES, João Batista. Impugnação do executado: simples incidente ou ação incidental?, cit., p. 343. 

Araken de Assis entende que “Existe flagrante semelhança com o art. 741. Não está prevista, porém a 

‘cumulação indevida de execuções’, porque o legislador não admite, por exemplo, a reunião de duas 

sentenças penais no mesmo procedimento (...). Tampouco há menção à incompetência, á suspeição e ao 

impedimento. Aplica-se o regime comum das exceções. E, por fim, desaparecem as nulidades da execução, 

como motivo explícito, mas é óbvio que podem ser alegadas por qualquer via ou meio, incluindo a 

impugnação; e, em seu lugar instituiu-se a alegação de ‘penhora incorreta ou avaliação errônea’.” in 

Manual da execução, cit., p. 1351. 
172

In DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 747. 
173

Garcia Medina, Rodrigues Wambier e Arruda Alvim destacam que “o próprio CPC prevê, ao lado da 

impugnação, a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória ou ação anulatória, para a desconstituição do 

título executivo judicial” (cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues; MEDINA, 

Jose Miguel Garcia. Sobre a impugnação à execução de título judicial (arts. 475-L e 475-M do CPC). In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). Aspectos polêmicos da nova execução 3: de títulos judiciais - Lei 

11232/2005. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. v. 3, p. 405). Adverte Araken de Assis que a 

intempestividade da impugnação “implica tão-só a perda do direito de suspender a execução (art. 475-M)” 

(cf. ASSIS, Araken. Cumprimento de sentença, cit., p. 348). 
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antigos embargos do devedor, tal perda de prazo geraria efeitos exclusivamente 

endoprocessuais.
174

 

Ressalte–se, ainda, que há aqueles que defendem uma natureza jurídica mista, a 

depender da matéria que seja suscitada na impugnação, podendo ser caracterizada como 

mera “defesa incidental”, nas hipóteses em que versar sobre os requisitos da ação executiva 

e a validade dos atos executivos, até a verdadeira ação, quando serviria de veículo a um 

verdadeiro pedido.
175

 

A despeito de estar-se longe de um consenso doutrinário sobre o assunto, 

compartilha-se da opinião de que a impugnação tem natureza jurídica de ação, pois a 

simples alteração da denominação da medida não tem o condão de alterar a natureza das 

coisas. Como mencionado, não se duvida de que, tratando-se de processo judicial, a 

retirada da citação na fase de cumprimento de sentença, traz celeridade, porém não altera a 

natureza do meio de defesa do executado. Até mesmo porque, se a opção por intimar ao 

invés de citar fosse indicativo da alteração da natureza jurídica, a defesa do executado nas 

execuções das sentenças penal condenatória, arbitral e estrangeira (artigo 475-N, II, IV e 

VI do Código de Processo Civil) não poderia, em tese, ser feita via impugnação, tendo em 

vista a exigência de citação do obrigado estabelecida em lei. 

Especificamente em relação à impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, se 

se considerar que a natureza jurídica da impugnação é de mero incidente ou defesa, não há 

como sustentar que o executado pudesse nela aduzir as matérias atinentes à anulação da 

sentença arbitral, como se verá a seguir. Ou seja, permitindo-se que o executado utilize-se 

da impugnação também como forma de anulação da sentença arbitral, outra não poderá ser 

a conclusão, se não a de que sua natureza é a de ação. 

                                                           
174

Nesse sentido, Yarshell assinala que “não havendo cognição nem declaração, não há o que ser coberto pela 

preclusão máxima, não havendo também efeitos substanciais projetados para fora do processo”. Dessa 

forma, destaca ainda que “não deduzida a ‘impugnação’, sempre seria possível ao devedor ajuizar demanda 

autônoma para discutir a relação jurídica obrigacional, quer com o escopo de declarar sua inexistência ou 

inexigibilidade (ainda que parcial), quer mesmo para pretender eventual repetição de indébito, caso tivesse 

se consumado a satisfação do exeqüente” (cf. YARSHELL, Flávio Luiz; BONÍCIO, Marcelo José 

Magalhães. Execução civil: novos perfis, cit., p. 44). Esse também o entendimento de Aidar Bondioli, no 

sentido de que o “transcurso in albis do prazo para impugnação não significa que o executado nada mais 

tenha a fazer para se opor à execução. Até o fim do processo, ele pode se valer de simples petições, com ou 

sem o rótulo de exceção de pré-executividade, para argüir objeções e exceções não sujeitas a preclusão. 

Pode também apresentar ações autônomas com aptidão para interferir no resultado prático da execução, 

ainda quando esta já tenha terminado” (cf. BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O novo CPC: a terceira 

etapa da reforma: [Leis n. 11.187/05, 11.232/05, 11.276/06, 11.277/06 e 11.280/06]. São Paulo: Saraiva, 

2006. p. 114). 
175

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues; MEDINA, Jose Miguel Garcia. Sobre a 

impugnação à execução de título judicial (arts. 475-L e 475-M do CPC), cit., v. 3, p. 400-403. 
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Estabelecido que a natureza jurídica da impugnação é de ação, pode-se afirmar que 

o executado ainda poderá se valer de outros meios de defesa para se insurgir contra o 

cumprimento da sentença arbitral, como a “exceção de pré-executividade”, que será tratada 

mais adiante no capítulo destinado à defesa na execução extrajudicial e a ação anulatória 

de sentença arbitral
176

.  

 

IV.2. Impugnação da execução de sentença arbitral 

 

Como acima mencionado, a sentença arbitral é título executivo judicial e sua 

execução seguirá o procedimento previsto para o cumprimento de sentença, no entanto 

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

mediante a citação do executado. 

E, sendo título executivo judicial, a insurgência do executado contra a sua execução 

se dará por meio de impugnação, na forma estabelecida no Código de Processo Civil. No 

entanto, com algumas peculiaridades que a diferenciam da impugnação de sentença 

judicial civil.  

A principal delas diz respeito à possibilidade de ampliação das matérias que podem 

ser alegadas via impugnação a fim de abarcar aquelas destinadas à anulação da sentença 

arbitral, conforme rol do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Trata-se, assim, de permitir a 

abertura de oportunidade para o executado atacar a sentença arbitral, nos termos da Lei de 

Arbitragem no artigo 33, §3º.
177
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Sandro Gilbert Martins propõe a classificação em defesa endoprocessual (objeção de não 

executividade/exceção de pré-executividade), defesa incidental (embargos à execução) e defesa 

heterotópica (ações autônomas e prejudiciais à execução), in A defesa do executado por meio de ações 
autônomas: defesa heterotópica. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. 

177
Em sentido contrário é a opinião de J.E. Carreira Alvim: “Constitui, pois, um equívoco supor que a parte 

interessada possa optar entre impugnar a sentença através da ação de nulidade (art. 33, § 1°, LA) ou, então, 

por ocasião da impugnação ao pedido de cumprimento ou de execução da sentença, nova feição dos antigos 

embargos do devedor referidos no art. 33, § 3°, da LA, como não pode, também, em sede judicial, optar 

entre impugnar em apelação, no prazo de quinze (15) dias (art. 508, CPC) ou deixar para fazê-lo por 

ocasião do pedido de cumprimento ou execução da sentença, mediante a impugnação referida no art. 475-L 

do CPC. Isso porque os fundamentos de uma e de outra forma de impugnação são distintos, como distintos 

são também os momentos em que ocorrem: a primeira, no prazo de noventa (90) dias da intimação da 

sentença ou seu aditamento, e a segunda, por ocasião do oferecimento de impugnação ao pedido de 

cumprimento ou de execução da sentença arbitral.” In ALVIM, J. E. Carreira. Decretação de nulidade da 
sentença arbitral - inconsistência da teoria da dupla porta. Disponível em: 

<http://www.ipejvirtual.com.br/Ipejartigos.asp?post=A&id=233>. Acesso em: 15 dez. 2011. 



73 

 

 

A possibilidade de utilização da via da impugnação ao cumprimento de sentença 

como meio de ataque à sentença arbitral depende de que esta seja passível de execução, 

portanto, normalmente apenas as sentenças de natureza condenatória por não terem 

eficácia plena, exigem execução. Porém, considerando que as sentenças arbitrais 

meramente declaratórias e constitutivas podem conter a parte referente aos custos financeiros 

da arbitragem, se a parte a executar abrirá a via de anulação da sentença arbitral por meio da 

impugnação ao cumprimento da sentença.
178

 Além de passível de execução, por óbvio, a 

sentença deverá ser executada judicialmente para se abrir a essa oportunidade de ataque. 

De uma análise mais simplista, poder-se-ia suscitar que a utilização da impugnação 

ao cumprimento de sentença estaria adstrita apenas aos casos de execução de sentença 

condenatória ao pagamento de quantia certa
179

. Porém, não há como se cogitar que o 

executado não possa apresentar oposição a uma execução injusta, independentemente da 

natureza da obrigação cujo cumprimento se pleiteia, sob pena de afronta ao princípio do 

contraditório
180

. Assim, o executado poderá também valer-se nos casos de execução de 

sentença que estabeleça o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer ou de dar do 

manejo da impugnação, nos moldes do artigo 475-L do Código de Processo Civil
181

, 
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Ricardo Ranzolin entende que: “porém deve-se ter em mente que, do mesmo modo que nem todas as 

sentenças judiciais atingem o status de título executivo – como e.g. as sentenças com carga de eficácia 

preponderantemente declaratória -, o mesmo ocorre com as decisões arbitrais que não exigem qualquer ato 

de ìmperium para gerar os efeitos que determinam. Assim, essa medida processual a mais para o controle 

jurisdicional sobre a decisão arbitral tem aplicação restrita às decisões arbitrais que exigirem execução. 

Todas as demais não ensejarão tal hipótese adicional de controle jurisdicional”. in RANZOLIN, Ricardo. 

Controle judicial da arbitragem, cit. 
179

Pelo não cabimento dos antigos embargos do devedor (e atual impugnação) é o entendimento de Leonardo 

Greco: “Desprocessualizada a execução de título judicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa, o 

cumprimento da sentença arbitral que tenha por conteúdo uma dessas espécies de prestações deverá obedecer às 

regras da respectiva tutela específica (arts. 461 e 461-A), não sendo mais cabíveis os embargos do devedor” in 

GRECO, Leonardo. A defesa na execução imediata. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, v. 21, p. 

96-105, dez. 2004. p. 96-105. No mesmo sentido, BOTELHO DE MESQUITA, José Ignácio. A nova execução 

da sentença civil: mais alterações. Revista do Advogado, São Paulo, n. 81, abr. 2005. 
180

Guilherme Rizzo Amaral é claro ao sustentar que “não seria crível, no entanto, que se eliminasse também 

qualquer possibilidade de reação por parte do executado, pois tal implicaria agressão direta ao núcleo da 

segurança jurídica. Basta imaginar a hipótese de execução em processo que correu à revelia por conta de 

nulidade de citação. Não admitir defesa hábil por parte do executado (que no exemplo, possivelmente 

desconheceria até mesmo a origem do título), seria solução manifestamente descabida na interpretação do 

silêncio do legislador, que, com efeito, nãos e preocupou em regular a defesa do réu no cumprimento ou 

execução das obrigações de fazer, não-fazer, e entrega de coisa.” In AMARAL, Guilherme Rizzo. 

Cumprimento e execução da sentença sob a ótica do formalismo-valorativo. Porto Alegre: Livr. do 

Advogado Ed., 2008. p. 158. 
181

Neste sentido, Alexandre Freitas Câmara, ao tratar do cumprimento de sentença que estabeleça o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer ou de dar afirma que o executado poderá “defender-se, o 

que fará através o oferecimento de petição simples, avulsa, em que poderá alegar suas defesas processuais 

ou de mérito, sempre respeitadas as preclusão e a coisa julgada que já se tenham formado no módulo 

processual de conhecimento. Essa defesa, registre-se, nada mais é do que a impugnação a que se refere o 

artigo 475-L do Código de Processo Civil, que não é aplicável só às execuções por quantia certa.” In A 
nova execução de sentença, cit., p. 53. 
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exceto no que concerne à alegação de penhora incorreta ou avaliação errônea, visto que 

não aplicáveis ao caso. 

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

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

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

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

partes; (v) excesso de execução; (vi) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

superveniente à sentença. 

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

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

a sentença arbitral, visto que as demais hipóteses a deixam incólume, atingindo apenas a 

própria execução182. 

Ainda que a sentença arbitral possa ser atacada mediante o oferecimento de 

impugnação, é preciso deixar claro que não poderá haver qualquer rediscussão acerca do 

mérito da decisão
183

 ou exame de fatos que se tivessem sido considerados pelo árbitro, 

poderiam eventualmente conduzir a julgamento diferente.184 No entanto, ainda que se 

discorde, como se verá, no caso de título executivo inconstitucional, o juiz acabará 

adentrando ao mérito da decisão para verifica se esta foi baseada em norma ou ato 

inconstitucional. Porém, não poderá reapreciá-lo de modo a substituir a decisão arbitral. 

 

 

                                                           
182

Cf. VALENÇA FILHO, Clávio de Melo; LEE, João Bosco. Estudos de arbitragem, cit., p. 203. Note-se, 

que o autor suscita apenas a ausência de citação como motivo de ataque à sentença. 
183

Nas palavras de Ada Pellegrini Grinover, “conquanto a sentença arbitral esteja equiparada àquela proferida 

pelo juiz investido de jurisdição, é certo que o ordenamento abre espaço para alguma forma de controle 

estatal das decisões proferidas no seio da arbitragem. Tal controle, contudo, há desde logo que ser 

entendido à luz das considerações feitas, no sentido de que, sendo firmada a convenção de arbitragem, fica 

subtraído ao Poder Judiciário o conhecimento do mérito – e respectivas questões de fato e de direito – da 

controvérsia.”, in Arbitragem: ação anulatória e embargos do devedor – Parecer. Revista Brasileira de 
Arbitragem, São Paulo, v. 18, p. 154-181, abr,/jun. 2008. Sobre a execução de título judicial, assinalam 

Comoglio, Ferri e Taruffo: “Si può dire quindi che il creditore ha il diritto di realizare la tutela coattiva del 

suo credito, così come consacrato nel titulo, essendo irrelevante, ai fini della validità degli atti esecutivi, 

che il titolo corrisponda effettivamente al diritto. L'astrattezza esprime quindi una esigenza intrinseca al 

rocesso esecutivo, il quale deve procedere, senza alcun ‘disturbo’ verso il resultato della pratica 

realizzazione del diritto.” COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele. Lezioni sul 
processo civile. 4. ed. Bologna: Il Mulino, 2006. v. 1., p. 309. 

184
Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 812. 
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IV.2.a. Falta ou nulidade da citação (art. 475-L, I, CPC) 

 

A possibilidade de se alegar a falta de citação válida ou sua nulidade como óbice à 

execução da sentença arbitral apenas é possível caso a relação processual não tenha sido 

angularizada
185

. Ou seja, o processo deve correr à revelia do executado. Por conseguinte, o 

seu comparecimento espontâneo supre tal vício.
186

 

No caso da sentença arbitral, a ausência de citação ou nulidade está inserida nas 

matérias passíveis de serem suscitadas para a anulação da sentença, nos termos do artigo 

32, VII da Lei de Arbitragem, visto que se refere ao respeito ao princípio do contraditório.  

Por essa razão, a grande discussão acerca dessa alegação é se sua arguição está 

condicionada ao fator tempo. Isto é, se não deduzida dentro do prazo decadencial de 90 

dias contados do recebimento da sentença arbitral, poderá ser alegada como matéria de 

impugnação. 

No âmbito da sentença arbitral, inicialmente importante destacar que a citação para 

o processo arbitral não segue as regras do Código de Processo Civil, mas sim a forma 

prevista pelas partes na convenção de arbitragem, pelas regras procedimentais (da 

instituição) escolhida pelas partes, ou no caso das cláusulas compromissórias em branco, 

mediante o auxílio do Poder Judiciário, na forma do artigo 6º e 7º da Lei de Arbitragem. 

Hoje se mostra muito forte na doutrina o entendimento de que a hipótese de falta ou 

nulidade da citação configura a chamada “sentença inexistente”
187

. Segundo essa corrente, 

a sentença proferida em processo no qual ausente um dos pressupostos processuais de 

existência, entre estes a citação, nunca transitaria em julgado, pois decorrem de relação 

processual inexistente
188

. Por essa razão, a sentença inexistente está sujeita a ação de 

                                                           
185

ASSIS, Araken. Manual da execução, cit., p. 1249. 
186

Segundo Barbosa Moreira: “Para configurar-se é mister que o devedor não haja oferecido defesa no prazo 

legal, nem passado a atuar depois no processo, por meio de procurador voluntariamente constituído, sendo 

irrelevante neste contexto a eventual atuação do curador especial a que se refere ao art. 9º, II fine.” In 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 

procedimento, cit., p. 200. Dinamarco: “Não obstante a ocorrência de vício dessa ordem, o processo não 

ficará todavia comprometido, nem nula a sentença, quando o réu houver comparecido espontaneamente, 

demonstrando inequivocamente o conhecimento da pendência da causa em juízo(...) Por isso, e sempre 

segundo o disposto naqueles dispositivos, a impugnação ou os embargos fazendários fundados em falta de 

nulidade da citação do réu na fase de conhecimento só serão admissíveis se o réu houver ficado revel 
durante todo o curso do procedimento”, in Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 794. 

187
Sobre a teoria da inexistência da sentença vide WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Nulidades do processo 

e da sentença, cit. 
188

Cf. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Sentenças inexistentes e ‘querella nullitatis’. Disponível em: 

<http://www.lfg.com.br/artigos/Sentencas_inexistentes.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2011. 
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impugnação imprescritível, denominada de ação declaratória de inexistência ou querela 

nullitatis. Inclusive o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se 

posicionaram neste sentido
189

. 

Também em arbitragem processada sem que tivesse sido observada a citação válida 

da parte, a sentença estaria maculada do vício da inexistência
190

. 

Para outra parte da doutrina, não se estaria no campo da inexistência, mas sim a 

sentença proferida em processo, incluindo a arbitragem, em que houve a falta ou nulidade 

da citação, estaria acometida de vício de validade
191

. Existe, pois produz efeitos, e só 

poderá ser desconstituída mediante a propositura de uma demanda com tal fim
192

, inclusive 

a querela nullitatis193. 

Compartilha-se da segunda posição, na qual a sentença padeceria do vício de 

validade. Porém, é tamanha a gravidade que, sob o prisma de ponderação dos valores 

jurídicos envolvidos, um processo que se desenvolveu sem que a parte sequer soubesse de 

sua existência e, assim, exercer ampla defesa e o contraditório versus uma pretensa 

segurança jurídica, há que se admitir que no caso não haveria preclusão, cabendo, portanto, 

a querela nullitatis. 

Saliente-se que ainda que não se entenda pela possibilidade do manejo da querela 

nullitatis nesta hipótese, poder-se-ia considerar que o prazo de 90 dias estabelecido no 

artigo 33 da Lei de Arbitragem teria como dies ad quem o momento em que a parte de fato 

tomar ciência da sentença arbitral. 

Assim, em caso de sentença arbitral, o réu revel teria como instrumentos de 

impugnação à sentença a impugnação ao cumprimento de sentença, a ação anulatória, e a 

                                                           
189

Precedentes: do STF - RE 96.374/GO, rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 30.8.83; do STJ - REsp n. 

62.853/GO, Quarta Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 01.08.2005; AR .771/PA, 

Segunda Seção, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior DJ 26/02/2007. 
190

Cf. VALENÇA FILHO, Clávio de Melo; LEE, João Bosco. Estudos de arbitragem, cit., p. 197. 
191

Cf. Celso Neves “não se pode dizer que a falta de citação seja causa de inexistência do processo e, pois, da 

sentença que nele se proferir. O que ela acarreta é a nulidade, do processo e da sentença, como acentuavam 

os praxistas e deciosinistas a que se reportava Pontes de Miranda” in Comentários ao código de processo 
civil. 6. ed. São Paulo: Forense, 1994. v. 7, p. 265, Ainda, no mesmo sentido FABRICIO, Adroaldo 

Furtado. Réu revel não citado, querela nullitatis e ação rescisória. In: ______. Ensaios de direito 
processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 265. Ainda neste sentido, ASSIS, Araken. Manual da 
execução, cit., p. 1250. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Embargos à execução, 2. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 166-167. 
192

Como ensina Couture a nulidade absoluta não pode ser convalidada, mas precisa ser invalidade, pois “el 

acto nulo tieneuna especie de vida artificial hasta el dia de su efectiva invalidación; pero la gravedad de su 

defecto impide que sobre el se eleve el acto valido” in COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho 
procesal civil. 4. ed. Buenos Aires: Editorial B de F, 2004. p. 378. 

193
FABRICIO, Adroaldo Furtado, “Réu revel não citado, querela nullitatis e ação rescisória “, in Ensaios de 

direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 265 
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querela nullitatis, conforme os prazos preclusivos e as oportunidades de apresentação 

forem ocorrendo.  

De todo modo, o uso de tais “remédios” é excludente entre si. Isto é, utilizando-se a 

parte de uma via para suscitar tal nulidade, fecha-se a possibilidade de uso das demais
194

.  

 

IV.2.b. Inexigibilidade195 do Título (art. 475-L, II, CPC) 

 

A exigibilidade diz respeito ao vencimento da dívida, ao implemento da condição 

ou termo, que outorga atualidade ao crédito. Assim, a inexigibilidade do título pressupõe 

que a obrigação constante do título ainda não pode ser objeto de execução, pois não 

superou termo ou condição para que possa ser exigível
196

. Mesmo que existente a 

obrigação, esta depende de alguma razão ou acontecimento para que o descumprimento se 

repute contrário à ordem jurídica197. 

Em suma, a exigibilidade refere-se ao momento a partir do qual o credor pode 

exigir o pagamento198
 ou cumprimento da obrigação inserta no título. 

Por exemplo, é inexigível a sentença judicial em que está pendente recurso provido 

de efeito suspensivo, bem como a sentença estrangeira não homologada pelo Superior 

Tribunal de Justiça.  

Ainda que não atinente ao requisito da exigibilidade em si, mas à exequibilidade, 

pode-se dizer que a obrigação contida na sentença arbitral também deverá ser líquida e 

certa
199

. Portanto, não é exequível a sentença arbitral ilíquida
200

. Como visto, se as partes 

não fizeram qualquer ressalva na convenção de arbitragem, cabe ao árbitro a liquidação da 
                                                           
194

ASSIS, Araken. Manual da execução, cit., p. 1251. FABRICIO, Adroaldo Furtado. Réu revel não citado, 

querela nullitatis e ação rescisória, cit., p. 264. 
195

Para Araken de Assis o nome adequado é “inexequibilidade” e não “inexigibilidade”, pois essa última teria 

relação com a “rubrica exceção de execução”, Manual da execução, cit., p. 1251. 
196

 Cf. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de execução civil, cit., p. 573. 
197

Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 796. 
198

SHIMURA, Sérgio. Título executivo. 2. ed. São Paulo: Método, 2005. p. 203. Ressalte-se que alerta o 

autor que a “exigibilidade não é elemento intrínseco do título executivo, como são a liquidez e a certeza. A 

exigibilidade concerne à necessidade concreta da jurisdição; o título executivo, à adequação da via 

processual.” Dinamarco, na mesma esteira, defende que “a exigibilidade é estranha ao conceito e 

configuração do título executivo. (...) enquanto o título executivo pertence à disciplina da adequação da 

tutela executiva como requisito para que concorra o legítimo interesse de agir, a exigibilidade do direito é 

caracterizadora do interesse- necessidade.”, in Execução civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 505. 
199

Sobre os requisitos do título executivo vide item V.1 abaixo. 
200

Para Dinamarco “quando um título não quantifica os bens devidos, sendo portanto genérico, a eficácia 

executiva só se integra depois que for feita a liquidação de sentença (CPC, arts. 475-A ss, - 

supra,..)reputando-se carecedor de ação o credor que pretender promover a execução forçada antes disso.”, 

in Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 795. 
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sentença, e não o fazendo, esta será citra petita. Se a liquidação puder ser feita no Poder 

Judiciário, deverá o credor, antes de iniciar a execução, valer-se do procedimento da 

liquidação de sentença para dar ao título eficácia executiva. 

O impugnante poderá alegar também sob o fundamento de “inexigibilidade do 

título” a recusa injustificada do credor em receber a prestação oferecida pelo devedor, 

mora creditoris, independentemente da propositura de consignação em pagamento.
201

 

O reconhecimento da ausência de exigibilidade ou exequibilidade da obrigação 

contida na sentença arbitral acarretará a carência de ação executiva. Implementada a 

condição ou termo a que estava sujeita à obrigação, renova-se a pretensão executiva e o 

credor poderá ingressar novamente com a ação de execução. 

Ainda vale ressaltar desde já que, sob o fundamento de inexigibilidade, dispõe o §1 

do artigo 475-L, que, o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação 

da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a 

Constituição Federal, será também inexigível. Esse tema, diante de suas peculiaridades, 

será tratado de forma autônoma mais adiante. 

 

IV.2.c. Penhora incorreta ou avaliação errônea (art. 475-L, III, CPC) 

 

A impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de penhora ou 

avaliação incorreta diz respeito única e exclusivamente à questão procedimental da ação de 

execução, concernente aos dois atos prévios à impugnação, que, inclusive, são o marco 

inicial para a contagem do prazo de 15 dias. 

Desse modo, em relação a este fundamento, não há qualquer diferença se a sentença 

é judicial ou arbitral e, por essa razão, não traz qualquer peculiaridade que mereça ser 

destacada em relação à arbitragem. 
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DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 797. 
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IV.2.d. Ilegitimidade das partes (art. 475-L, IV, CPC) 

 

A ilegitimidade de parte que pode ser objeto de impugnação ao pedido de 

cumprimento de sentença deve ser analisada sobre o prisma da pretensão a executar
202

. Tal 

como ocorre em relação à sentença judicial, não poderá ser apreciada em sede de 

impugnação a alegação de ilegitimidade já analisada pelo árbitro ou que pudesse ter sido 

deduzida durante a arbitragem, diante da preclusão. 

Somente questões referentes à ilegitimidade das partes que sejam superveniente à 

prolação da sentença arbitral
203

 poderão ser apreciadas em sede de impugnação. 

Trata-se, novamente, de hipótese concernente à própria execução. Por conseguinte, 

acolhida a impugnação por esse fundamento, tal como no item anterior, a sentença arbitral 

não é afetada, permanecendo hígida, afetando apenas o processo de execução.  

 

IV.2.e. Excesso de execução (art. 475-L, V, CPC) 

 

Configura excesso de execução quando o credor pleiteia por quantia maior do que 

estabelecido no título ou objeto diverso daquele que foi previsto.
204

 Recorre-se, assim, à 

definição de excesso de execução estabelecida no artigo 743 do Código de Processo 

Civil
205

.  

Se o executado afirmar que o credor pleiteia quantia superior à resultante da 

sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de 

rejeição liminar dessa impugnação, conforme determina o §2º do artigo 475-L do Código 

de Processo Civil. Cabe, assim, ao executado, não apenas afirmar que o credor está errado, 
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Cf; ASSIS, Araken. Manual da execução, cit., p. 1253. 
203

Dinamarco cita como exemplos dessa hipótese a cessão de crédito, assunção de divida, incorporação, cisão 

ou fusão de sociedades, in Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 802. 
204

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença, cit., p. 435. 
205

Art. 743. Há excesso de execução: 

I - quando o credor pleiteia quantia superior à do título; 

II - quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; 

III - quando se processa de modo diferente do que foi determinado na sentença; 

IV - quando o credor, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da do devedor 

(art. 582); 

V - se o credor não provar que a condição se realizou. 
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mas afirmar por meio de demonstrativo de cálculo o equívoco incorrido pelo exequente e o 

valor que entende correto, prosseguindo a execução pelo valor tido por incontroverso
206

. 

Neste ponto, também poderá haver a irresignação da parte em relação aos valores 

das astreintes que tenham sido estipuladas na sentença arbitral ou em decisões proferidas 

no decorrer do curso da arbitragem e agora executadas. Tal como no caso das multas 

arbitradas em sede de processo judicial, como não integrante do mérito da decisão, 

permite-se assim que o juiz togado reveja o quanto arbitrado pelo árbitro, seguindo os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade.  

 

IV.2.f. Qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

superveniente à sentença. (art. 475-L, VI, CPC) 

 

Como prevê o próprio tipo normativo, inserem-se nesta hipótese as situações que 

alteram o conteúdo da obrigação exigida no título, para extingui-la, modificá-la, ou 

impedir a sua exequibilidade.
207

  

Mais do que isso, o exame dos fatos extintivos ou modificativos do direito do 

credor-impugnado apenas que poderá ser realizado se atinente a fatos supervenientes à 

prolação da sentença, seja judicial, seja arbitral, sendo defeso a rediscussão de mérito ou de 

fatos não tenham sido considerados pelo juiz ou árbitro
208

. 
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Marinoni e Arenhart defendem que “ao exigir que o executado decline o valor que entende correto, 

mediante a adequada demonstração, o art. 475, §2º não só elimina a possibilidade de arbítrio do executado 

– que não tem mais a simples opção de afirmar, sem argumentar adequadamente, que o valor executado 

está errado -, como ainda permite que a execução prossiga pelo valor incontroverso. A estratégia de obrigar 

o executado a dizer o valor que reputa devido, para viabilizar o prosseguimento da execução pelo valor 

incontroverso é altamente positiva, pois dá efetividade ao direito fundamental à duração razoável do 

processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da 

quantia reconhecida na sentença condenatória”, in Execução, cit., p. 303. 
207

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução, cit., p. 304. 
208

Nas palavras de Dinamarco: “...na impugnação de mérito à execução fundada em sentença arbitral 

examinam-se unicamente os fatos extintivos ou modificativos do direito do exequente que sejam 

supervenientes à sentença arbitral, nos exatos termos do que dispõe o art. 475-L, do Código de Processo 

Civil. Não se admitem rediscussões do mérito, o exame de fatos que , se houvessem sido considerados 

pelos árbitros, poderiam eventualmente conduzir a julgamento diferente.”, in Instituições de direito 
processual civil, cit., v. 4, p. 812. 
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IV.2.g. Inexigibilidade do título - Título executivo inconstitucional 

 

Como acima mencionado, em relação à inexigibilidade do título, prevê o §1º do 

artigo 475-L que se considera também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato 

normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 

aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal 

como incompatíveis com a Constituição Federal. Ressalta-se que esse dispositivo repete o 

artigo 741, parágrafo único, também do Código de Processo Civil, cuja constitucionalidade 

é questionada.
209

  

Tem-se aqui a problemática tratada pela doutrina como a chamada “coisa julgada 

inconstitucional” ou da “relativização da coisa julgada”.
210

 

Por meio dos referidos dispositivos, portanto, almeja-se atingir a sentença transitada 

em julgado que se fundou em lei declarada inconstitucional, bem como impedir a execução 

dessa sentença. Desse modo, pretende-se não só que a declaração de inconstitucionalidade 

retroaja, mas também que tal declaração alcance a coisa julgada
211

. 

Tal disposição legal tem por embasamento o fato de que não se poderia admitir que 

uma sentença fundada em norma que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal integre o sistema jurídico nacional e possa produzir efeitos.  

Não há dúvidas de que na hipótese do chamado controle concentrado, ou seja, 

quando a norma é julgada inconstitucional em razão do julgamento de ação declaratória de 

inconstitucionalidade, tal julgamento pode ser levado como causa de impugnação da 

sentença, caso esta tenha sido fundamentada com base na norma tida por inconstitucional. 

                                                           
209

ADIn 2418/DF. 
210

Paulo Henrique dos Santos Lucon alerta que: “As expressões coisa julgada inconstitucional e relativização 

da coisa julgada merecem ser criticadas pelos motivos a seguir expostos: i) a coisa julgada é uma qualidade 

da sentença, não podendo, por isso, ser constitucional ou inconstitucional; ii) a inconstitucionalidade pode 

estar na sentença ou em qualquer ato de poder, nunca na coisa julgada; iii) a sentença incompatível com a 

Constituição Federal assim já é, antes mesmo do trânsito em julgado; iv) não se “relativiza’ a coisa julgada, 

quando muito há “ampliação do terreno relativizado” ou”alargamento dos limites da ‘relativização’”, v) 

aliás, ‘não faz sentido que se pretenda relativizar o que já é relativo’, uma vez que não confere nem nunca 

conferiu valor absoluto à coisa julgada material; vi) pelo contrário, a coisa julgada só prevalece dentro dos 

limites dispostos expressamente pelo ordenamento jurídico”. in LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Coisa 

julgada, conteúdo e efeitos da sentença, sentença inconstitucional e embargos à execução contra a Fazenda 

Pública (ex VI art. 741, parágrafo único, do CPC). Revista de Processo, São Paulo, ano 31, v. 141, p. 42, 

out. 2006. 
211

MARINONI, Luiz Guilherme Coisa julgada inconstitucional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 120-121. 
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Ademais, também não se duvida de que o dispositivo legal foi claro ao estabelecer 

que a declaração de inconstitucionalidade deve ser realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal, afastando portanto casos em que tribunais ou juízos de primeira instância realizam 

o chamado controle difuso. 

Porém, a questão maior surge no tocante à possibilidade de invocar o previsto do 

§º1, do artigo 475-L, quando se está diante do controle difuso feito pelo próprio Supremo 

Tribunal Federal. 

Cândido Rangel Dinamarco
212

, ao criticar veementemente a redação do dispositivo, 

entende que somente seria aplicável (i) se depois de declarada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal por meio de controle concentrado (ação direta), pois esse 

julgamento produz a ineficácia da norma inconstitucional, retirando-a incontinenti da 

ordem jurídica, ou (ii) se depois de suspensa a eficácia da norma inconstitucional pelo 

Senado Federal, em caso de controle difuso
213

. 

Já Teori Albino Zavascki defende que para os fins do artigo 741, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, é indiferente se o precedente suscitado seja decorrente de 

controle difuso ou concentrado, pois a intenção é a de valorizar e garantir a autoridade dos 

precedentes emanados do Supremo Tribunal Federal.
 214

 

                                                           
212

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, cit., v. 4, p. 793. 
213

Henrique Gustavo Carneiro sustenta que aplicação do dispositivo somente será possível “nos 

pronunciamentos (com ou sem redução de texto ou interpretação conforme a Constituição) proferidos em 

sede de controle concentrado, atendidos os limites da eficácia temporal que possa vir a ser atribuídos à 

decisão, não alcançando o controle difuso, pelo simples fato de que a suspensão realizada pelo Senado 

Federal não gera efeitos retroativos, atingindo somente os atos supervenientes.” in CARNEIRO, Henrique 

Gustavo. Impugnação ao cumprimento de sentença como hipótese de relativização de coisa julgada. In: 

WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. (Coord). Aspectos polêmicos da nova execução 3: de títulos judiciais- 

Lei 11.232/2005. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. p. 279. No mesmo sentido é a opinião de 

Eduardo Talamini, Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 741, 

par. ún.). Revista de Processo, São Paulo, ano 27, v. 106, abr./jun. 2002. 
214“

Pouco importa, para os fins previstos no art. 741, parágrafo único do CPC, a época em que o precedente 

do STF foi editado, se antes ou depois do trânsito em julgado da sentença exeqüenda, distinção que a lei 

não estabelece. A tese de que somente se poderia considerar, para esse efeito, os precedentes 

supervenientes à sentença exeqüenda não é compatível com o desiderato de valorizar a jurisprudência do 

Supremo. Se o precedente já existia à época da sentença, fica demonstrado, com mais evidência, o 

desrespeito à sua autoridade. É indiferente, também, que o precedente tenha sido tomado em controle 

concentrado ou difuso, ou que, nesse último caso, haja resolução do Senado suspendendo a execução da 

norma. Também essa distinção não está contemplada no texto normativo, sendo de anotar que, de qualquer 

sorte, não seria cabível resolução do Senado na declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de 

texto e na que decorre da interpretação conforme a Constituição. Além de não prevista na lei, a distinção 

restritiva não é compatível com a evidente intenção do legislador, já referida, de valorizar a autoridade dos 

precedentes emanados do órgão judiciário guardião da Constituição, que não pode ser hierarquizada em 

função do procedimento em que se manifesta. Sob esse enfoque, há idêntica força de autoridade nas 

decisões do STF em ação direta quanto nas proferidas em via recursal, estas também com natural vocação 

expansiva, conforme tivemos oportunidade de mostrar em sede doutrinária” ZAVASCKI, Teori Albino. 

Embargos à execução com eficácia rescisória: sentido e alcance do art. 741, parágrafo único do CPC. 

Revista de Processo, São Paulo, n. 125, p. 87, jul. 2005. 
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Em conformidade com a posição defendida pelo ministro, o Superior Tribunal de 

Justiça vem firmando posição no sentido de que, ainda que inconstitucionalidade tenha 

sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal de forma incidental, é cabível a alegação 

com base no artigo 741, parágrafo único e independente de resolução do Senado
215

. 

Ainda, outra questão de suma importância ao tema surge. Poderá o juiz conhecer de 

ofício tais questões? 

Há quem defenda que “a inconstitucionalidade torna nula ipso iure a sentença, e 

como tal, pode ser arguível e reconhecível a qualquer tempo e em qualquer processo, por 

qualquer juiz ou tribunal.”
216

 

No entanto, para responder a tal questionamento, recorre-se à lição de Eduardo 

Talamini, que defende que a solução mais apropriada é que a questão da 

inconstitucionalidade apenas poderá ser suscitada por meio de impugnação, visto que 

admitir que a coisa julgada possa vir a ser desconstituída mediante uma mera objeção ao 

processo executivo significa levar longe demais a ‘relativização’ dessa garantia217
. 

Por tanto, para que o juiz possa apreciar a matéria de oposição prevista no 

artigo475-L, 1º, Código de Processo Civil, esta deverá ser trazida pelo executado por meio 

da impugnação. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
218

, para a 

que haja o reconhecimento do disposto no artigo 741, parágrafo único, deve ser manejado 

via embargos à execução, e, por conseguinte, no caso do artigo 475-L, §1º, apenas por 

meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a apreciação por “mera 
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REsp 1189619 / PE, REsp 720953/ SC, REsp 915150 / MG, REsp 1049702 / RS, REsp 1028724 / CE. 
216

THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro. Reflexões sobre o princípio da coisa julgada 

e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do; DELGADO, José Augusto (Coord.) Coisa 
julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 188. 

217
“...o fundamento previsto no art. 741, par. ún., enquadra-se , em regra entre aqueles que só podem ser 

suscitados através de embargos. Trata-se de matéria que, embora de ordem pública no processo de 

cognição, é logicamente anterior à formação do título. A sentença fundada em solução inconstitucional 

juridicamente é eficaz (v. n6), razão pela qual há de ser desconstituída (v. nº 8). Como também já se viu 

apenas excepcionalmente um problema de inconstitucionalidade afeta a própria existência da sentença: 

quando repercute diretamente sobre o pressuposto de existência do processo. (v. n.2). Não sendo esse o 

caso, o título existe e é válido. Funciona como anteparo ao conhecimento da questão na própria execução, 

devendo ser desconstituído pelas vias próprias”, in TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título 

judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 741, par. ún.), cit., p. 73. 
218

“a incidência do art. 741, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de que o STF declarou a 

inconstitucionalidade de determinada exação tributária, independentemente de ser em controle difuso ou 

concentrado, não pode ser aduzida por simples petição, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade do 

tributo com sentença de procedência transitada em julgado, sendo certo, ainda, que os embargos à execução 

contra a Fazenda devem ser manejados em autos apartados” (Resp 915150 / MG, Min. Rel. Luiz Fux, 

Primeira Turma, j. 19.05.09, De 25.06.09). 
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petição”. Disso pode-se concluir que não se trata de matéria de ordem pública, isto é, 

passível de ser reconhecida a qualquer momento.  

Ocorre que neste caso abrir-se-ia a perigosa e indesejável oportunidade de o juiz 

estatal rever o mérito da decisão do árbitro. Isso porque, caso a sentença arbitral tenha por 

fundamento uma lei tida por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz togado 

poderá adentrar então no mérito da decisão para avaliar tal requisito e entender que o título 

é inexigível. 

Além disso, seria mais uma via de possibilidade de anulação da sentença arbitral 

que não está abarcada pelo rol do artigo 32, que, como será mencionado a seguir, é 

taxativo. Acolhida a impugnação com base no artigo 475-L, §1º, do Código de Processo 

Civil, em se tratando de sentença arbitral, o juiz estatal poderá declarar a sua nulidade, 

hipótese de que essa decisão teria o condão de desconstituir o título
219

, tornando 

inadmissível a sua execução
220.

 No caso da sentença arbitral, não poderá ser proferida outra 

decisão pelo juiz estatal, diante do efeito negativo da convenção de arbitragem, devendo 

ser instaurada nova arbitragem para a solução da controvérsia.  

Outro problema, no entanto, surge quando se está diante de uma sentença 

declaratória ou constitutiva. Tendo em vista que tais decisões têm eficácia plena, não 

precisam ser executadas, quando muito, no caso das constitutivas, necessitam de uma 

providência administrativa. Assim, não havendo razão para que a sentença seja objeto de 

execução
221

, não se abrirá a oportunidade para que seja impugnada e, por conseguinte, não 

                                                           
219

Para Marcos André Franco Montoro: “Conclui-se, assim que, acolhidos os embargos com base no art. 741, 

§1º ou a impugnação fundada no art. 475-L, §1º, então o único efeito dessa decisão é que a sentença 

original é cassada, ou rescindida, ou anulada, declarada inexistente ou passa a ser ineficaz. Ele deixa de 

gerar os efeitos condenatórios (e outros) que atingem a parte derrotada do processo original – o que 

significa que a tutela dada ao originalmente vencedor deixa de existir – e não é proferida outra sentença a 

respeito da lide original (o que só ocorre na ação rescisória em função do expressamente previsto no art. 

488, I, do CPC)” in “Interesse em recorrer contra a fundamentação da sentença, com objetivo de evitar 

eventual aplicação do §1º do art. 475_l ou do Parágrafo único do art, 741, ambos do CPC” in MONTORO, 

Marcos André Franco. Interesse em recorrer contra a fundamentação da sentença, com objetivo de evitar 

eventual aplicação do §1º do art. 475_l ou do Parágrafo único do art. 741, ambos do CPC. In: CARMONA, 

Carlos Alberto (Coord.). Reflexões sobre a reforma do Código de Processo Civil: estudos em homenagem a 

Ada Pellegrini Grinover; Cândido R. Dinamarco e Kazuo Watanabe. São Paulo: Atlas, 2007. p. 256. 
220

Neste sentido ASSIS, Araken. Cumprimento de sentença, cit., p. 330. 
221

Renato Monteiro de Sá entende que o art.475, §1º somente é aplicável às hipóteses de sentenças 

condenatórias, não podendo dar interpretação extensiva ao dispositivo legal, in “Coisa Julgada – 

Inexigibilidade do título executivo em face de declaração de inconstitucionalidade superveniente: uma 

interpretação do art. 475-L, §1º, do CPC” in Coisa julgada – Inexigibilidade do título executivo em face de 

declaração de inconstitucionalidade superveniente: uma interpretação do art. 475-L, §1º, do CPC. In: 

BUENO, Cassio Scarpinella; WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Aspectos polêmicos da nova execução 4. 

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. v. 4, p. 441. 
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poderá ser desafiada por essa hipótese
222

, a não ser que a parte execute a sentença em razão 

dos custos financeiros da arbitragem. 

A visão que se adota neste ponto é aquela que entende ser inconstitucional o 

referido artigo, ainda mais por criar uma nova hipótese de anulação da sentença arbitral
223 

não incluída no rol do artigo 32 da Lei de Arbitragem, bem como por negar a autoridade da 

coisa julgada material, um dos alicerces do Estado Democrático de Direito
224

. 

Por fim, no tocante à impugnação, ainda que silente a legislação processual e 

considerando que a natureza de ação, recebida a impugnação deverá o juiz togado 

determinar a manifestação do impugnado-exequente, a fim de proporcionar-lhe o direito ao 

contraditório
225

.  

 

IV.3. Ação anulatória da sentença arbitral 

 

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

nacional. Trata-se de rol taxativo, sendo defeso às partes a ampliação das matérias 

passíveis de serem arguidas, nem tampouco prever outros meios de impugnação
226

. Ou 

seja, as causas de anulação da sentença fogem das possibilidades advindas pelo princípio 

da autonomia da vontade.  

                                                           
222

Donaldo Armelin, em sentido contrário, entende que essa matéria poderá ser veiculada por meio da ação 

anulatória: “Por sua vez, deixar a possibilidade de aforamento da ação para a decretação de tal nulidade 

restrita apenas à prescrição da execução da sentença arbitral condenatória, a admissibilidade dos embargos 

do executado veiculadores da alegação de nulidade, implicaria fender a estrutura do sistema de nulidades da 

Lei 9.307/1996, gerando uma exceção dele totalmente discrepante.” in ARMELIN, Donaldo. A ação 

declaratória em matéria arbitral, cit., p.108-119. 
223

Sobre a necessidade de estabilização da sentença e a insegurança acerca da eternização dos litígios, 

Donaldo Armelin sustenta que “Não obstante o afã em atingir a Justiça nas decisões judiciais não deve 

permitir que a vida social seja conturbada pela eternização de litígios que se renova. As decisões injustas 

vêm de longe. Basta atentar-se ao julgamento de Cristo. Nem por isso constituíram-se em fatores de 

desagregação social, que pode resultar num alto grau de insegurança jurídica afetando aquela social. O que 

importa não são soluções individuais para o tema das decisões injustas e sim o reflexo destas para a sociedade. 

Nesta tormentosa questão a respeito da necessidade de se flexibilizar a coisa julgada material, esse deve ser o 

norte a orientar o Legislador para redisciplinar esse fenômeno jurídico que se constitui em um dos 

embasamentos mais fortes da segurança jurídica.” in Flexibilização da coisa julgada. In: RIBEIRO COSTA, 

Hélio Rubens Batista; RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende; DINAMARCO, Pedro Da Silva. Linhas 
Mestras do Processo Civil: Comemoração Dos 30 Anos de Vigência do CPC. São Paulo: Atlas, 2004. p. 173. 

224
Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução, cit., p. 299. 

225
Cf. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de execução civil, cit., p. 605. Lembre-se, apenas, que o autor 

considera que a impugnação tem natureza de defesa. 
226

Cf. Carmona: “Os casos de nulidade da sentença arbitral – para utilizar a expressão endossada pela Lei – 

são taxativos, de modo que não podem as partes ampliar os motivos de impugnação, nem estabelecer na 

convenção de arbitragem novas formas de revisão judicial do laudo”, in Arbitragem e processo: um 

comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 399. 
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De igual modo, também não poderá o juiz estatal anular a decisão arbitral por 

alguma situação que não aquelas expressamente previstas na Lei de Arbitragem. A ação 

anulatória depende de requerimento da parte conforme previsto no artigo 33 da Lei de 

Arbitragem e, assim, não poderá haver reconhecimento de ofício pelo juiz de sua nulidade
227

. 

E, tal como ocorre com a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral é defeso ao juiz 

estatal o exame do conteúdo da decisão, de modo a rever o mérito da sentença. 

Segundo o artigo 32, a sentença arbitral é “nula” se: (i) for nulo o compromisso; (ii) 

emanou de quem não podia ser árbitro; (iii) não contiver os requisitos do artigo 26 da Lei; 

(iv) for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; (v) não decidir todo o litígio 

submetido à arbitragem; (vi) comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou 

corrupção passiva; (vii) proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso 

III, da Lei; e (viii) forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, § 2º, da Lei. 

Ainda que a lei faça menção à nulidade, em verdade está-se diante, na maioria dos 

casos, como se verá a seguir, de anulabilidade
228

. 

 

IV.3.a. Nulidade da convenção arbitral 

 

A lei menciona a nulidade de compromisso, porém, há que ser interpretado como 

sendo referente à nulidade da convenção de arbitragem, a fim de que também seja abarcada 

a nulidade de cláusula compromissória, que junto ao compromisso, integram o gênero 

convenção, como acima mencionado. 

Será nula a convenção se ausentes um dos elementos previstos no artigo 10
229

 da 

Lei de Arbitragem (requisitos formais), não observância dos requisitos de arbitrabilidade, 

                                                           
227

Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 399. 

Registre-se a opinião contrária de Ricardo Ranzolin que entende não ser “exaustiva a lista do aludido artigo 

32, pois a ação de nulidade se refere também a questões de inexistência e às diversas possibilidades de 

invalidade e ineficácia do negócio ad finiendam litem, desde sua constituição inicial, e dos atos ulteriores 

do processo arbitral... Há diversas outras hipóteses passíveis de serem objeto da ação de nulidade, sendo 

impossível esgotá-las”, RANZOLIN, Ricardo. Controle judicial da arbitragem, cit., p. 181. 
228

Cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Estrutura da sentença arbitral. Revista de Processo, São Paulo, 

ano 27, n. 107, p. 9-17, jul./set. 2002. Ainda, Marcus Vinicius Tenorio da Costa Fernandes: “No caso, trata-

se de atos anuláveis e não nulos e, como anuláveis que são, dependem de decretação pelo Poder Judiciário. 

Esse ato anulatório terá natureza constitutiva, pois a impugnação à sentença arbitral visa eliminar os efeitos 

de tal ato e não a declarar a respectiva ineficácia.” In FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. 

Anulação da sentença arbitral. São Paulo: Atlas, 2007. p. 59. 
229

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

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

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

qual as partes delegaram a indicação de árbitros;  



87 

 

 

tanto objetiva, quanto subjetiva, e imparcialidade do árbitro
230

. Neste sentido, importante 

esclarecer que a imparcialidade configura-se como critério subjetivo, no qual se traduz por 

um estado de espírito, o qual não pode estar preconcebido
231

. Diz respeito à ausência de 

preferência, o risco de preferência, por uma das partes na arbitragem ou uma postura no 

assunto
232

. Deve o árbitro estar equidistante das partes.  

Ainda, determina o artigo 20 da Lei de Arbitragem que a parte deverá arguir 

questões relativas à nulidade da convenção de arbitragem na primeira oportunidade que 

tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem. No entanto, cabe ressaltar que não 

haverá preclusão em razão da não observância da regra, permanecendo aberta a via da ação 

anulatória
233

. Ademais, mesmo que apreciada pelo árbitro e não acolhida a pretensão, a 

matéria poderá ser novamente apreciada pelo Poder Judiciário na hipótese de propositura 

da ação anulatória. 

Essa previsão determina, segundo parte da doutrina, que não acolhida a pretensão 

pelo árbitro, a arbitragem deverá seguir seu curso normal, e apenas após o final do 

procedimento as partes poderiam levar a matéria para discussão perante o Poder Judiciário 

quando da eventual propositura da ação anulatória
234

, para não acarretar entraves na 

solução da controvérsia por meio da arbitragem.  

                                                                                                                                                                                

III - a matéria que será objeto da arbitragem; e 

IV - o lugar em que será proferida a sentença arbitral. 
230

Cf. FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença arbitral, cit., p. 59. No 

mesmo sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, 

cit., p. 400. 
231

 “In fact, impartiality and independence are actually two sides of the same coin: what matters is that both 

concepts describe a general expectation of the parties that their arbitral tribunal will be neutral as between 

the parties in performing its duties. Neutrality mainly relates to party appointed arbitrators who may be 

predisposed in favour of the party appointing them, although this circumstance must not prevail over their 

professional judgement if they consider that the other party is right”. FERNANDEZ ROZAS, José Carlos. 

Clearer ethics guidelines and comparative standards for arbitrators. In: M. Á. Fernández-Ballesteros, M. Á.; 

ARIAS, David (Eds.). Liber Amicorum Bernardo Cremades. La Ley, 2010. p. 413-449. 
232

Cf. GONZÁLEZ DE COSSIO, Franscisco. El árbitro. México: Porruá, 2008. p. 16. 
233

Cf. FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença arbitral, cit., p. 63. No 

mesmo sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, 

cit., p. 281-282. Importante registrar a opinião de Clávio de Melo Valença Filho que, defende que nas 

hipóteses de convenção de arbitragem inválida e decisão que extrapola os limites da convenção válida, a 

sentença proferida é inexistente, in VALENÇA FILHO, Clávio de Melo; LEE, João Bosco. Estudos de 
arbitragem, cit., p. 186. 

234
Cf. CARNEIRO Paulo Cezar Pinheiro. Aspectos processuais da nova Lei de Arbitragem. In: CASELLA, 

Paulo Borba (coord.). Arbitragem, a nova lei brasileira (9.307/96) e a praxe internacional. São Paulo: LTr, 

1997. p. 134. J.E. Carreira Alvim sustenta que “Na verdade, qualquer questão que tiver sido objeto de 

decisão incidente do árbitro ou tribunal arbitral pode, por não comportar impugnação imediata, ser objeto 

de exame por ocasião da demanda de decretação de nulidade -- v.g. a que declarou a competência; a que 

não reconheceu a invalidade da convenção de arbitragem; a falta de contraditório ou o cerceamento de 

defesa --, e conduzir, assim, à nulidade da sentença arbitral”, in ALVIM, J. E. Carreira. Decretação de 
nulidade da sentença arbitral - inconsistência da teoria da dupla porta, cit. 
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Como acima mencionado, entende-se que essa decisão tem natureza de decisão 

interlocutória e assim, em tese, não sujeita à impugnação perante o Poder Judiciário, 

portanto, apenas ao final do procedimento é que a parte poderia levar a questão ao juiz 

togado via ação anulatória de sentença. 

Por outro lado, há que se considerar que, como sustenta Marcus Vinicius Tenorio 

da Costa Fernandes, não seria razoável aguardar-se todo o procedimento, ainda mais se 

estiver diante de uma clara e inequívoca nulidade da convenção. Assim, ainda que não 

sujeita à ação anulatória, pois não configura sentença, seria impugnável por meio de ação 

anulatória de compromisso arbitral
235

. 

 

IV.3.b. Sentença proferida por quem não podia ser árbitro 

 

Não podem ser árbitro aqueles que forem impedidos ou suspeitos para atuar no 

processo arbitral, na forma estabelecida em lei, bem como os incapazes conforme 

determina a lei civil. 

A Lei de Arbitragem, por meio do disposto no artigo 14, estabeleceu que os árbitros 

são proibidos de atuar no caso de suspeição e impedimento, remetendo às hipóteses 

previstas no Código de Processo Civil (arts. 134 e 135) no que couber. 

De fato, a ressalva feita pela lei, acima em destaque, denota que as hipóteses de 

impedimento do árbitro não são exatamente as mesmas do juiz. Para os árbitros os casos de 

suspeição e impedimento têm igual tratamento, não havendo a distinção prevista na 

legislação processual. Por regra, as situações previstas no Código de Processo Civil levarão 

ao afastamento do árbitro, mas não são absolutas. Isto porque, tendo em vista o princípio 

da autonomia da vontade das partes, ainda que conhecido o motivo que acarretaria o 

impedimento ou suspeição do árbitro, este pode ser afastado pela concordância das partes 

com a indicação do árbitro.
236

 

Por outro lado, as hipóteses que poderiam acarretar o afastamento do árbitro são se 

esgotam no rol estabelecido nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, visto não 

                                                           
235

Cf. FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença arbitral, cit., p. 61, com o 

qual se compartilha o entendimento. 
236

Cf. Pedro Baptista Martins, “observe-se, contudo, que não se trata de impedimento absoluto. Ao contrário, 

as hipóteses da lei revelam, meramente, uma predisposição ao impedimento do árbitro, que pode, validamente, 

ser afastada pela concordância das partes in Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 204. 
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ser taxativo. Podem existir outras situações que tornam o árbitro impedido ou suspeito, 

como por exemplo, quando relação com negócios anteriores puder influenciar seu 

julgamento, notadamente pelo fato de que o árbitro não o é por profissão, diferentemente 

do juiz, que sempre atua profissionalmente como julgador
237

. 

Em razão das partes poderem ultrapassar a questão relativa à suspeição ou ao 

impedimento, diferentemente do que ocorre nos casos da nulidade da convenção de 

arbitragem, para que a parte possa se valer da alegação de suspeição ou impedimento do 

árbitro como matéria a ser suscitada em sede de ação anulatória, deve ter arguido tal 

questão na primeira oportunidade, sob pena de não mais poder fazê-lo. 

 

IV.3.c. Falta dos requisitos do artigo 26 da Lei de Arbitragem 

 

O artigo 26 da Lei de Arbitragem estabelece os elementos essenciais e obrigatórios 

que a sentença deverá conter, sob pena de nulidade. São eles, em suma, relatório, motivação 

da decisão, dispositivo, a data e o lugar em que foi proferida e assinatura do árbitro.  

Verifica-se, assim, que os requisitos exigidos em lei para a sentença arbitral, 

praticamente repetem aqueles previstos para a sentença judicial (artigo 458, CPC), 

acrescida apenas a questão referente à data e o lugar em que foi proferida a decisão e a 

menção à necessidade de assinatura. 

A questão referente à data e o lugar em que foi proferida a decisão, no caso da 

arbitragem, tomam especial relevância. Por meio da data verifica-se se foi respeitado o 

prazo para que fosse proferida, que se não observado acarreta a nulidade da sentença 

(inciso VI, art. 32, LA). O local, por sua vez, estabelece a nacionalidade da sentença
238

. 
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Não há no Brasil um Código de Ética que regule a função dos árbitros, no entanto, tornou-se praxe e até 

mesmo recomendável o uso do IBA 'Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration' now 

available in multiple languages. Disponível em: 

<http://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_July_2008_ENews_ArbitrationMultipleLang.aspx> da 

International Bar Association, o qual contém diretrizes a serem seguidas, inclusive listas de situações 

específicas identificadas em três cores Vermelha, Laranja e Verde, que refletem gradualmente a gravidade 

da situação referentes a conflitos de interesse. 
238

Carmona defende que “se for possível deduzir por outro modo o local e data em que a decisão foi proferida 

(apontamentos ou certidão do órgão arbitral institucional, ata da reunião dos árbitros, etc.) não será razoável 

anular a decisão, impondo-se a aplicação do princípio do favor arbitralis, eis que função específica da 

demanda anulatória de que trata a Lei não é simplesmente a de assegurar o cumprimento de regulamentação 

formal, mas sim assegurar determinadas finalidades e garantias ligadas ao devido processo legal”, in 

Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 404. 
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Verificada a ausência de um dos requisitos obrigatórios da sentença, melhor seria 

que a parte fizesse uso do pedido de esclarecimentos previsto no artigo 30 da Lei de 

Arbitragem a fim de sanar o vício e integrar a sentença de forma a aperfeiçoá-la. Porém, 

decorrido o prazo para tal pedido, restará a via da ação anulatória. Ressalte-se, por 

oportuno, que o manejo do pedido de esclarecimentos não é pressuposto para a propositura 

da anulatória, sendo independente.  

 

IV.3.d. Proferida fora dos limites da convenção de arbitragem 

 

É por meio da convenção de arbitragem que as partes atribuem ao árbitro o poder 

jurisdicional para conhecer de determinada matéria. Por conseguinte, se o árbitro decidir 

fora dos limites do poder que lhe foi concedido, será anulável a decisão
239

. Ou seja, 

diferentemente do que ocorre no caso de nulidade da convenção, aqui o árbitro tem 

poderes jurisdicionais, porém, ao julgar o pedido, o extrapola. 

Incluem-se aqui as situações em que o árbitro vai além do que foi requerido pelas 

partes, bem como quando extrapola o próprio pedido
240

, ou seja, julgamento ultra e extra 

petita241
. Como bem ressalta Carlos Alberto Carmona, o tratamento em relação ao 

julgamento ultra petita e extra petita deve ser distinto
242

, observando-se o princípio da 

economia processual e princípio da instrumentalidade das formas, que traz, em si, o escopo 

                                                           
239

Cf. Carlos Alberto Carmona, “..será anulável o laudo arbitral que ultrapassar as balizas firmemente 

fincadas pelas partes quanto à matéria atribuída à cognição dos árbitros.”, in Arbitragem e processo: um 

comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 405. Registre-se que há autores que entendem se tratar de caso de 

inexistência de sentença, como VALENÇA FILHO, Clávio de Melo; LEE, João Bosco. Estudos de 
arbitragem, cit., p. 191 e FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença 
arbitral, cit., p. 67. 

240
Cf. MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 316. 

241
Em sentido contrário, defendendo que é um equivoco inserir dentre essa hipótese os julgamentos ultra e 

extra petita é a opinião de Clávio de Melo Valença: “Outra questão merecedora de destaque decorre do 

equívoco dos que pretendem inserir na hipótese descritiva do inc. IV, do art. 32, a sentença arbitral extra 
petita ou ultra petita. Tal postulado não resiste à confrontação com o direito positivo: não basta o 

julgamento ser extra petita ou ultra petita para se extrapolarem os limites da convenção; Os contornos da 

lide, como aliás os limites dos pedidos apresentados pelas partes, não se confundem necessariamente com 

os limites da convenção de arbitragem, Isso fica bem claro em face de uma convenção do tipo cláusula 

compromissória, em cujos limites cabem diversas lides originadas na mesma relação contratual a partir da 

qual inúmeras instancias podem ser instauradas.”, in VALENÇA FILHO, Clávio de Melo; LEE, João 

Bosco. Estudos de arbitragem, cit., p. 192-193. 
242

Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 405. 
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da preservação dos atos processuais que, ainda eivados de irregulares, tenham atingido 

sua finalidade243. 

A decisão ultra petita, em princípio, poderá ser aproveitada naquilo em que não 

ultrapassou o pedido das partes, sendo possível, portanto, a anulação parcial da sentença, 

apenas para abranger aquilo que teria ido além da convenção de arbitragem, garantindo a 

efetividade do processo, prevalecendo a regra do utile per inutile non vitiatur244
,. Já o 

julgamento extra petita dificilmente poderá ser aproveitado, já que pressupõe a análise 

desconectada do próprio objeto da demanda
245

, razão pela qual, neste caso, a sentença deve 

ser anulada e remetida aos árbitros para que outro seja proferido em seu lugar. 

 

IV.3.e. A sentença que não decidir todo o litígio submetido à arbitragem 

 

Trata-se aqui da sentença citra petita. 

Do mesmo modo que o exposto acima para a ausência dos requisitos essenciais da 

sentença, diante do julgamento citra petita caberia à parte sanar o vício mediante a 

apresentação do pedido de esclarecimentos a fim de que o árbitro complemente a decisão, 

abarcando todo o pedido. Não o fazendo e decorrido o prazo, restará à parte a propositura 

da ação anulatória. 

Acolhida a ação anulatória, a controvérsia é novamente remetida aos árbitros para 

que sanem o vício, a fim de complementar a decisão. Destaca-se, aqui, o fato de que não 

pode o juiz estatal que conheceu da ação anulatória complementar o laudo, pois apenas o 

árbitro tem competência para fazê-lo, em razão da convenção de arbitragem.
246
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REsp 332.471 – SP, Ministro Paulo Medina, 6ª Turma, DJ 30/04/2007, p. 346. 
244

Como ensina Dinamarco, “a sentença é viciada quando extrapola os lindes da demanda e, portanto, 

também a regra de correção com esta (...), mas isso nem sempre significará que ela o seja por inteiro, 

merecendo ser integralmente banida do mundo jurídico. Ainda aqui há de prevalecer a regra utile per 
inutile non vitiatur, sendo de rigor distinguir casos em que , sem embargo da transgressão àqueles limites, 

algum ou alguns capítulos desses sentenças sejam hígidos, e portanto, tenham capacidade de ser úteis” 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos da sentença. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 87 
245

Cf. MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 316. 
246

Cf. MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 316. 
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IV.3.f. Sentença proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva 

 

A Lei de Arbitragem reporta-se aos três tipos penais que também são causa para 

propositura da ação rescisória (art. 485, I, CPC)
247

.  

São delitos tipificados no Código Penal brasileiro e têm como sujeito ativo
248

 o 

funcionário público a quem o árbitro é equiparado para fins penais, conforme 

expressamente prevê o artigo 17 da Lei de Arbitragem. 

Prevaricação (art. 319, CP) consiste em retardar ou deixar de praticar devidamente 

ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal. 

Concussão (art. 316, CP) é o ato de exigir, para si ou para outrem, dinheiro ou 

vantagem em razão da função, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 

de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

Corrupção passiva (art. 317, CP) significa solicitar ou receber, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

Comprovado que árbitro agiu conforme previsto nas condutas acima, a parte poderá 

ingressar com a ação anulatória. Importante ressaltar que para isso não é necessária a 

condenação do árbitro na esfera penal, até mesmo porque, como sustenta Carlos Alberto 

Carmona, seriam raras as hipóteses de ataque neste sentido, tendo em vista o prazo 

peremptório de 90 dias para o ingresso da anulatória
249

. Basta, assim, que a parte produza 

as provas de que o árbitro assim agiu.  

 

IV.3.g. Sentença proferida por fora do prazo 

 

A propositura da ação anulatória com base nesta hipótese está condicionada à 

observância do disposto no art. 12, inciso III, da Lei de Arbitragem, que prevê a 

necessidade de, ultrapassado prazo para a prolação de sentença, notificar-se o árbitro 
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Cf. FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença arbitral, cit., p. 69. 
248

DELMANTO, Celso et al. Código Penal comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 629, 633 e 637. 
249

Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 408. No 

mesmo sentido Cf. FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença arbitral, cit., p. 69. 
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concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. 

Ainda, apenas a parte que notificou o árbitro é que poderá propor a ação
250

 

Notificado o árbitro e não respeitado o prazo estabelecido pelas partes para a 

prolação da sentença arbitral, esta será nula. Isto porque considera-se que esgotado o prazo 

também o são os poderes jurisdicionais que as partes concederam ao árbitro para 

solucionar aquela controvérsia
251

. Ou seja, escoado o prazo estabelecido, cessa a jurisdição 

do árbitro
252

. 

 

IV.3.h. Sentença proferida em desrespeito aos princípios do contraditório, da 

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

 

Encerrando o elenco de matérias de possível arguição para a ação anulatória da 

sentença arbitral, o legislador previu o desrespeito aos princípios do princípios do 

contraditório, da igualdade das partes, que são, em verdade, pedra fundamental de qualquer 

relação jurisdicional, constituído direitos básicos da parte litigante. 

A doutrina brasileira ainda inclui dentro dessa hipótese a violação à ordem 

pública
253

. Importante ressalvar que as discussões sobre o conceito de ordem pública são as 

mais vastas, e não se pretende aqui fazer um estudo sobre o tema, mas apenas destacar 

alguns pontos de observação
254

. 

Ordem pública é o conjunto de normas e princípios considerados essenciais à 

convivência nacional do Estado
255

. Segundo Irineu Strenger ordem pública é o conjunto de 

normas e princípios que em um momento histórico determinado, refletem o esquema de 

                                                           
250

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 409. 
251

Cf. Pedro Batista Martins “terminado o prazo, restará esgotada a jurisdição do árbitro. O prazo, portanto, 

fixa o limite temporal da jurisdição do árbitro que, ultrapassado, exaure o exercício das funções a que foi 

nomeado”, in Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 318. 
252

Clávio de Melo Valença Filho entende que são duas possibilidades: (i) a sentença será rescindível se não 

respeitado o prazo para a prolação da sentença, (ii) se a parte proceder à notificação, a sentença será 

inexistente, in VALENÇA FILHO, Clávio de Melo; LEE, João Bosco. Estudos de arbitragem, cit., p. 196. 
253

Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 409; 

FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença arbitral, cit., p. 71, Pedro Batista 

Martins in MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 319. 
254

Sobre o tema, APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A ordem pública e processo: o tratamento das 

questões de ordem pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2011. 
255

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, cit., p. 385. 
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valores essenciais,cuja tutela atende de maneira especial cada ordenamento jurídico 

concreto256. 

Trata-se, pois, de um conceito indeterminado, amplo e elástico, sendo certo que não 

poderia ser diferente justamente diante da necessidade de adaptar-se conforme as 

necessidades da sociedade daquele Estado naquele momento
257

. Algo que num 

determinado momento faz parte desse conjunto de normas e princípios, que, em razão da 

evolução da sociedade, poderá deixar de sê-lo. E, justamente em razão dessa necessária 

amplitude e elasticidade, é que se verifica a dificuldade de determinar quais são essas 

normas e princípios e, mais, quais situações jurídicas implicam ofensa à “ordem pública”. 

A cláusula da ordem pública é uma válvula de controle político-jurídico outorgada 

ao país da delibação, em tributo à soberania nacional desse Estado258
. A interpretação do 

que seja ofensa à ordem pública deve ser feita de forma restritiva
259

, pois diante de sua 

amplitude conceitual, estar-se-ia abrindo brechas para que pudesse ser analisado o mérito 

da decisão
260

 pelo juiz estatal. 

Assim, nesta seara deve-se ter que apenas se a sentença trouxer situações graves, 

contrárias aos princípios mais relevantes do sistema político-jurídico, deve ser objetada por 

meio da ação anulatória. 

 

 

 

                                                           
256

in STRENGER, Irineu. Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTr, 1996. p. 215. 
257

Para Clávio de Melo Valença Filho, “o conteúdo da ordem pública relativiza-se no tempo, no espaço de 

acordo com a proximidade entre a situação concreta e o ordenamento jurídico em referência. Assim, o teste 

de compatibilidade entre a sentença arbitral e a ordem pública deve ser realizado pelo juiz estatal, caso a 

caso, de forma a se observarem os efeitos concretos resultantes da introdução do elemento estrangeiro em 

nosso ordenamento jurídico, in causu, a sentença arbitral” Poder judiciário e sentença arbitral. Curitiba: 

Juruá, 2003. p. 127. 
258

ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, cit., p. 

204. 
259

Para Pedro Batista Martins, “há que se ter prudência na aplicação dos princípios de ordem pública 

internacional para que não se caia no equívoco de ampliá-los a ponto de torná-los um desserviço à 

arbitragem e um fato de denegação de justiça em nosso país, Pelos princípios que norteiam o instituto sua 

aplicação deve ser reduzida, resumida; restritiva, tal e qual seu comando legal” Apontamentos sobre a lei de 
arbitragem, cit., p. 400. 

260
Como defende Adriana Noemi Pucci “sendo o conceito de ordem pública de imprecisa determinação, sua 

aplicação não pode ser feita alargando seus contornos em forma desmedida, sob pena de nele incluir 

situações de ordem estritamente privada, que em nada afetam os bons costumes, a própria ordem pública e 

a soberania nacional Homologação de sentenças estrangeiras. In: LEMES, Selma Maria Ferreira; 

CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro A. Batista (Coord.). Arbitragem: estudos em homenagem 

ao Profº Guido Fernando da Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007. p. 350. 
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IV.4. Impugnação x ação anulatória: prazo, decadência e confronto entre as duas 

formas de oposição 

 

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

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

arbitral ou de seu aditamento, segundo dispõe o art. 33, § 1º, da Lei 9.307/96. 
261

 

Trata-se de prazo decadencial
262

, que decorrido in albis, opera-se o trânsito em 

julgado da decisão, tornando imutáveis os seus efeitos.
263

. Como ensina Edoardo Ricci, a 

não propositura da demanda ou a rejeição da ação pelo juiz estatal acarreta o fato de que a 

sentença arbitral não pode ser mais eliminada, nem seus efeitos. Mais do que isso, trata-se 

de imutabilidade absoluta, pois não caberá ação rescisória,
264

 ressalvando-se a hipótese de 

falta ou nulidade de citação em que se poderá manejar a querella nulitatis ou casos 

teratológicos
265,

 que deverão ser tratados de maneira isolada. 
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“Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a decretação da 

nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1º A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá o procedimento comum, previsto 

no Código de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo de até noventa dias após o recebimento da 

notificação da sentença arbitral ou de seu aditamento.” 
262

Marcus Vinicius Tenorio da Costa Fernandes, com quem se concorda, entende que “o prazo de 90 dias 

para a propositora da ação anulatória é decadencial e não prescricional. O que está em jogo é o exercício do 

poder de anular a possibilidade de exercitar o 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” da sentença arbitral. FERNANDES, 

Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença arbitral, cit., p. 83. Clávio de Melo Valença 

Filho, por sua vez, defende que o prazo é prescricional, pois não decairia o direito da parte de invocar 

qualquer dos vícios de nulidade ou inexistência jurídica da sentença arbitral, contidos no art. 32 da Lei de 

Arbitragem, in Poder judiciário e sentença arbitral, cit., p. 144. 
263

Cf. Pedro Batista Martins: “O prazo de 90 dias para a propositura da ação que visa a rescindir os efeitos da 

sentença arbitral é decadencial. Aos desatentos, vale lembrar que não pode, portanto, ser interrompido, 

tampouco, suspenso. Flui sem cessar da data do recebimento da intimação da sentença ou da resposta do 

tribunal arbitral quanto ao pedido contido nos embargos arbitrais. Mais, esgotado o prazo decadencial de 90 

dias para a propositura da ação de nulidade, opera-se o trânsito em julgado, tornando imutáveis seus 

efeitos.” MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem, cit., p. 313. Vale 

mencionar que em relação a arbitragens internacionais é amplamente aceito o conceito de que a sentença 

arbitral possui efeitos de res judicata. HANOTIAU, Bernard. Complex arbitrations: multiparty, 
multicontract, multi-issue and class actions. Holanda: Kluwer Law International, 2004. p. 246. 

264
Nas palavras do autor: “caso esta demanda não seja proposta no prazo ou seja proposta, mas rejeitada pela 

Autoridade Judiciária, a sentença arbitral não pode mais ser eliminada. Isso significa que os efeitos da 

sentença, por sua vez, também não poderão ser eliminados. Eles alcançam, então, a característica da 

imutabilidade, que é a coisa julgada material. (...) ...a sentença arbitral, com trânsito em julgado, não pode 

mais ser impugnada. Depois do trânsito em julgado, a imutabilidade de seus efeitos é absoluta, porque não 

cabe rescisória. In RICCI, Edoardo Flavio. Reflexões sobre o art. 33 da Lei de Arbitragem. Revista de 
Processo, São Paulo, ano 24, n. 93, ano 24, p. 52, jan./mar. 1999. 

265
Neste ponto, concorda-se com a opinião de Carlos Alberto Carmona, que ensina que haverá situações 

excepcionais que deverá se reconhecer a sobrevivência da via declaratória ou desconstitutiva para atacar o laudo 

in CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 399. 
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Excetuando-se os casos que devem ser considerados “excepcionalíssimos”, até 

mesmo em atenção à segurança jurídica e integridade da arbitragem, a sentença arbitral não 

poderá mais ser desafiada pelas hipóteses previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem, 

passando a ser imutável em relação às partes e seus sucessores que estão obrigados a 

respeitá-la.
266 

Isso significa que, além de a ação anulatória não poder ser proposta, as 

matérias que nela seriam veiculadas também não o podem. 

Portanto, caso a parte vencedora proponha a execução da sentença arbitral nacional, 

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

situações previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem se oferecida no prazo legal de 90 

dias. Decorrido in albis este prazo, o executado poderá oferecer de igual modo 

impugnação, mas está impedido de invocar as matérias previstas do artigo referido, eis que 

obstado pela decadência
267

, exceto no que concerne à hipótese de falta ou nulidade de 

citação. Importante ressaltar que o prazo de 90 dias é do oferecimento da impugnação, não 

sendo relevante a data de propositura da ação de execução.  

Para o vencedor da arbitragem, é mais vantajoso aguardar o decurso do prazo de 90 

dias para ingressar com a execução, a fim de que as hipóteses de impugnação ao título 

fiquem reduzidas. Nem se fale que isso traria prejuízo ao devedor, pois ciente das normas 

que envolvem a arbitragem, que foi livremente escolhida por ele, deveria ter a cautela 

necessária para ingressar com a ação anulatória no prazo legal. Se não o fez, é porque 

tacitamente concordou com a validade da sentença e não poderá mais impugná-la pelas 

hipóteses do artigo 32 da Lei de Arbitragem. 

Outro ponto de interesse é como se dará a convivência entre a impugnação ao 

cumprimento de sentença e a ação anulatória quando ambas são propostas. 

Se a ação anulatória for proposta posteriormente à impugnação ao cumprimento de 

sentença arbitral e considerando que esta última, oferecida dentro do prazo de 90 dias, 

                                                           
266

LEMES, Selma M. Ferreira. A sentença arbitral, cit., p. 31. Flávio Luiz Yarshell também defende a 

impossibilidade do manejo da ação rescisória em face da sentença arbitral (in YARSHELL, Flávio Luiz. 

Ação anulatória de julgamento arbitral e ação rescisória. Revista de Mediação e Arbitragem, São Paulo, ano 

2, n. 5, p. 95-99, abr./jun. 2005. No mesmo sentido é entendimento de José Rogério Cruz e Tucci: “Na 

verdade, é como se a ação rescisória da sentença arbitral estivesse regulada pelo citado art. 33, a excluir, 

portanto, o remédio do Código” in Arbitragem: garantias constitucionais do processo e eficácia da sentença 

arbitral. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, n. 26, set./out. 2008. Donaldo Armelin 

também é categórico ao afirmar que “a ação rescisória de sentença contemplada no art. 485 do CPC é 

inadmissível relativamente às decisões arbitrais, quer sejam elas internas, que se originem de jurisdições 

alienígenas.” in Notas sobre a ação rescisória em matéria arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, São 

Paulo, v. 1, n. 1, p. 11-20, jan./abr. 2004. 
267

Neste sentido, FERNANDES, Marcus Vinicius Tenório da Costa. Anulação da sentença arbitral, cit., p. 85. 
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abarque também as matérias para anulação da sentença, haverá litispendência
268

, devendo a 

ação anulatória ser extinta com fundamento no artigo 267, V, do Código de Processo Civil. 

Porém, se a ação anulatória contiver outras matérias além daquelas tratadas via 

impugnação, será extinta em relação à parte em que há identidade, sendo conexa em 

relação às demais. E, se a impugnação apenas se ativer às hipóteses de impugnação 

constantes do elenco do artigo 475-L do Código de Processo Civil, a ação anulatória 

prosseguirá de forma conexa à impugnação.
269

 

Já se a ação anulatória for proposta antes da execução. a situação é diferente e mais 

complexa. Isto porque, fazendo-se o exercício contrário do acima exposto, a impugnação 

que versasse sobre as mesmas matérias da ação anulatória deveria ser extinta
270

 e ter-se-ia 

a situação de uma execução sem oposição por parte do devedor. Nesta hipótese, caberá ao 

impugnante no prazo legal requerer seja a ação anulatória recebida como impugnação
271

, o 

que já foi recepcionado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
272

 quando do 

tratamento entre os embargos à execução frente à ação declaratória de débito, o que é 

aplicável a hipótese aqui tratada. 

 

IV.5. Impugnação da sentença arbitral estrangeira 

 

Como visto acima, para que a sentença arbitral estrangeira possa ser executada no 

Brasil, deverá primeiro ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; conseguido o 

exequatur e expedida a carta de sentença, seguirá o procedimento para a execução das 

sentenças arbitrais nacionais, com a diferença de que o foro competente é a Justiça Federal. 
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Como ensina José Manoel de Arruda Alvim Netto a litispendência se “constitui na existência de dois 

processos com as mesmas partes e a mesma lide, simultaneamente produzindo efeitos, o que contraria a 

economia e certeza judiciárias. Nesta hipótese, o segundo processo, qual seja, aquele em que se dei a citação 

cronologicamente posterior, deverá ser extinto sem julgamento de mérito”, in ALVIM NETO, José Manoel de 

Arruda. Manual de direito processual civil. 5. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996. v. 2, p. 342. 
269

Cf. MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado por meio de ações autônomas: defesa heterotópica, 

cit., p. 160. 
270

Cf. in GRINOVER, Ada Pellegrini, Arbitragem: ação anulatória e embargos do devedor – Parecer, cit., p. 

154-181. 
271

Cf. MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado por meio de ações autônomas: defesa heterotópica, cit., 

p. 161. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, cit., p. 429. 
272

“EXECUÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA PRECEDENTEMENTE AJUIZADA. APROVEITAMENTO 

COMO EMBARGOS DO DEVEDOR. ADMISSIBILIDADE. Estando seguro o juízo da execução, não há 

motivo para exigir-se o oferecimento de embargos sob os mesmos fundamentos em que se arrimou a ação de 

conhecimento anteriormente proposta. Precedentes.” REsp 180998/RS, Min Rel. Barros Monteito. J. 05.11.98, 

DJ 08/03/1999 p. 231. No mesmo sentido, REsp 33000 / MG. Min. Rel. Eduardo Ribeiro, j. 06/09/1994, DJ 

26/09/1994 p. 25646; REsp 181.052/SP Min. Sálvio de Figueiredo Teixeura , j. 17.09.98, DD 03.11.98. 
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Ainda que tenha sido contestada a homologação da sentença estrangeira, quando do 

processo de execução o executado poderá oferecer impugnação, como se tratasse de 

sentença arbitral nacional, porém com algumas peculiaridades. 

Isto porque, no processo de execução da sentença arbitral estrangeira homologada 

não poderão ser discutidas as questões suscitadas quando da contestação ao pedido de 

homologação de sentença, ficando o juízo federal de primeira instância adstrito às 

hipóteses legais do artigo 475-L acima enumeradas
273

, como a ressalva de impossibilidade 

de discutir o que já fora objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Se a sentença arbitral for estrangeira, o vício acerca da existência e validade da 

citação, como visto, é matéria atinente exclusivamente ao juízo de delibação feito pelo 

Superior Tribunal de Justiça e não poderá ser arguida em sede de impugnação, visto ser 

requisito para homologabilidade.
.274

 

No tocante à hipótese do inciso VI do artigo 475-L, como a apuração de fato 

superveniente não poderá ser objeto do juízo de homologação, trata-se de matéria nova a 

ser suscitada pela primeira vez na impugnação
275

. 

A hipótese de título executivo inconstitucional também poderá ser suscitada 

mediante a via da impugnação.  

O legislador brasileiro adotou o critério da territorialidade para definir a 

nacionalidade da sentença arbitral. Portanto, poderá haver casos em que a legislação 

aplicável ao litígio seja brasileira, porém a sentença proferida fora do território nacional. 

Assim, o resultado desse processo será uma sentença estrangeira para fins do ordenamento 

jurídico brasileiro. No entanto, ainda que se trate de sentença estrangeira, está sujeita à 

aplicação dos ditames do Código de Processo Civil em relação à execução do decisum e 

também passível de impugnação pela inconstitucionalidade.  

Retomando tudo o que foi acima, pode-se concluir que a matéria relativa à 

inconstitucionalidade da lei em que foi fundada a sentença, não poderá ser considerada 

como óbice à homologação da sentença estrangeira. Aliás, tal posicionamento se coaduna 

com a própria essência do juízo de delibação que não permite que as questões de mérito da 
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Neste sentido, WALD, Arnoldo. Os meios judiciais do controle da sentença arbitral. Revista de Arbitragem 
e Mediação, São Paulo, ano 1, v. 1, p. 62, jan./abr. 2004. 
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ASSIS, Araken. Manual da execução, cit., p. 1351. No mesmo sentido, Barbosa Moreira, O novo processo 

civil brasileiro: exposição sistemática do procediment, cit., p. 200. 
275

Cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 

procedimento, cit., p. 201. 
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própria sentença cujo reconhecimento se pretende seja enfrentado, tendo em vista que no 

processo de homologação o juízo de delibação deve ficar restrito a um controle de 

requisitos externos ao julgado. 

Por questão de lógica, parece que o Superior Tribunal de Justiça não poderá realizar 

a análise acerca da constitucionalidade da lei que serviu de fundamento para o decisório 

arbitral. De fato, o Superior Tribunal de Justiça não foi ainda testado em nenhuma situação 

que ensejasse a análise de tal questão. De certo, caso proferida uma sentença cujo 

fundamento seja uma lei considerada inconstitucional, caberá recurso extraordinário ao 

Supremo Tribunal Federal. 

Desse modo, caso a sentença arbitral tenha por fundamento uma lei tida por 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz federal acolher a impugnação com 

base no artigo 475-L, §1º, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença arbitral 

estrangeira, não tem o juiz estatal competência para declarar a sua nulidade, o que apenas 

poderá ser realizado no local onde foi proferida a decisão arbitral
276

. Assim, deve-se 

descartar a hipótese de que essa decisão teria o condão de desconstituir o título, sendo certo 

se limitará a tornar inadmissível a sua execução
277

.  

 

IV.6. Impugnação da sentença arbitral parcial 

 

Tal como a sentença arbitral, a sentença parcial também poderá ser objeto de 

impugnação, podendo arguir apenas as matérias previstas no artigo 475-L do Código de 

Processo Civil. Depreende-se da análise das matérias de possível alegação que, com 

exceção à ausência de citação no processo arbitral e do título executivo inconstitucional, 

todos os demais são extrínsecos à própria decisão cujo cumprimento a parte vem buscar no 
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Vale mencionar que “el régimen francés de arbitraje internacional permite a las partes renunciar a la acción 

de anulación, pero preserva la posibilidad de alegar los motivos tasados de anulación con motivo de la 

ejecución del laudo en Francia. De este modo, se deja que el posible control de la regularidad del laudo 

internacional se efectúe en el lugar donde el mismo vaya a ser ejecutado. (...)De este modo, la reforma 

introducida evita el doble control de la regularidad del laudo para arbitrajes internacionales, lo cual sucede 

habitualmente cuando el lugar de ejecución no coincide con el lugar del arbitraje, pero garantiza que 

siempre existe al menos un control de la regularidad del laudo” MONTERO, Félix J.; BEDOYA, Fernando. 

La renuncia a la acción de anulación en la nueva ley de arbitraje francesa. Revista del Club Español del 
Arbitraje, n. 11, p. 145-152, 2011. Ressalte-se que a possibilidade de renuncia da cão de anulação somente 

são aplicáveis a arbitragens internacionais com sede na França em que os tribunais arnitrais tenham sido 

constituídos apões 01 de maio de 2011. Já na Espanha, como mencionam os mesmos autores, não é 

permitida a possibilidade de pacto de renuncia da ação anulatória. 
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Neste sentido ASSIS, Araken. Cumprimento de sentença, cit., p. 330. 
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juízo estatal e, em tese, não teriam o condão de afetar o prosseguimento da arbitragem que 

está em curso. 

Com efeito, como visto, o reconhecimento da falta ou nulidade de citação no 

processo arbitral em sede de impugnação de sentença certamente atingirá o procedimento 

em curso. A parte não citada na arbitragem não participou do contraditório, não pôde 

apresentar eventual pedido contraposto e, considerando um dos momentos mais importantes 

da arbitragem, não participou na escolha do árbitro. Daí, acolhida a impugnação, a sentença 

arbitral será nula e a arbitragem deverá ser reiniciada, inclusive com a escolha de novo 

árbitro, na forma das regras escolhidas pelas partes na convenção de arbitragem. 

Também, a impugnação ao cumprimento da sentença arbitral parcial poderá ser 

utilizada como meio de oposição à sentença arbitral de modo a incluir o pedido anulatório.  

Porém, estando-se diante de uma sentença parcial arbitral, imediatamente surgem 

algumas questões: quando é iniciado o prazo para impugnação por meio da ação anulatória 

prevista no artigo 33 da Lei? Pode ser esta desafiada desde já pela ação anulatória ou deve-

se aguardar a sentença final? O que ocorreria com a arbitragem em curso, caso a ação 

anulatória seja julgada procedente? 

Havendo a devida autorização das partes para que os árbitros profiram sentenças 

parciais, não se discute que se trata de sentença arbitral, com todos os seus atributos e efeitos. 

Ou seja, proferido o ato jurisdicional, ainda que decidido apenas parte do conflito levado 

à arbitragem, este é sentença. E sobre tal questão, os árbitros não mais decidiram. Acerca dessa 

parcela do objeto do processo arbitral, esgotou a jurisdição dos árbitros para dela conhecer. 

Proferida a sentença parcial, esta passa a produzir efeitos imediatos, até mesmo 

porque dela não cabe recurso, e, como prevê o artigo 18
278

 da Lei de Arbitragem, não haverá 

necessidade de ser confirmada pela sentença final, pois, caso contrário, ainda que por demais 

óbvio afirmar, não se estaria diante de sentença, independentemente do fato de que a 

arbitragem continuará, agora em relação a pretensões diversas daquela que foi decidida. 

Por essa razão, é da data do recebimento da notificação da sentença parcial que 

passará a correr o prazo de 90 dias estipulado em lei para o manejo da ação anulatória. 

Passado esse prazo, a sentença não poderá mais ser desafiada pelas hipóteses previstas no 

artigo 32 da Lei de Arbitragem. Não impugnada a sentença parcial no prazo legal, essa 
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Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 

homologação pelo Poder Judiciário. 



101 

 

 

passa a ser imutável, não sendo possível a parte propor a ação anulatória apenas ao final do 

procedimento, visando atacar a sentença que já adquiriu os efeitos da imutabilidade.  

De outro lado, manejando a parte no prazo legal a ação anulatória da sentença 

parcial arbitral e esta julgada procedente, tal resultado possivelmente trará efeitos à 

arbitragem em curso, a depender do vício que padece a decisão parcial. Se for considerado 

nulo o compromisso; se a sentença foi proferida por quem não podia ser árbitro; ou por 

prevaricação, concussão ou corrupção passiva; ou sem observância do prazo ou dos 

princípios de que trata o artigo 21, § 2º, desta Lei, a sentença será nula e, considerando que 

são vícios que atingem toda a arbitragem, possivelmente acarretará o seu término. De outro 

lado, se consubstanciar-se em vício apenas da sentença arbitral, ou seja, a decisão não 

contiver os requisitos do artigo 26 desta Lei; for tratar de julgamento, citra, extra ou ultra 

petita, apenas a sentença parcial será desconstituída e a controvérsia devolvida ao 

árbitro.
279

 

Há que se mencionar ainda que, considerando o acima exposto, pode-se estar diante 

de uma situação em que a parte entenda por não propor a ação anulatória da sentença 

parcial, fazendo-o apenas quando da prolação da sentença final, quando já ultrapassado o 

prazo de 90 dias da notificação da sentença parcial.  

Caso essa ação seja julgada procedente ante a verificação da ocorrência de uma das 

hipóteses previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem que contagie todo o procedimento, 

como ser nulo o compromisso, estar-se-á diante de uma hipótese em que haverá uma 

sentença parcial não mais passível de impugnação, prolatada dentro de uma arbitragem 

viciada. Por lógica com o quanto até agora exposto, entende-se que ainda assim o 

provimento parcial permanecerá válido, produzindo efeitos, exceto as questões que não 

estão sujeitas ao prazo decadencial, como a falta de citação. 
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Nas palavras de Carlos Alberto Carmona, “Nesta hipótese, parece não ser possível ignorar os efeitos de tal 

sentença judicial sobre o procedimento arbitral. Se o juiz reconhecer que o compromisso é nulo, que a 

sentença emanou de quem não poderia ser árbitro, que a decisão foi proferida por prevaricação, concussão 

ou corrupção passiva, que foi proferida fora do prazo ou, finalmente, que foi desrespeitado algum dos 

princípios do processo arbitral, todo o procedimento será prejudicado e a derrocada afetará a atividade 

arbitral que ainda estiver em curso, tudo podendo resultar até mesmo no término da arbitragem. Se o vício 

for apenas da sentença parcial arbitral (falta dos requisitos do art. 26 da Lei de Arbitragem, sentença extra 
petita, ultra petita ou citra petita), será destruído apenas o ato, não o procedimento arbitral, de modo que os 

árbitros deverão interromper as atividades que estiverem praticando (e que tenham relação com a sentença 

arbitral parcial anulada) para refazer o procedimento”, in CARMONA, Carlos Alberto. Ensaio sobre a 

sentença arbitral parcial, cit., p. 25. 
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V. ARBITRAGEM E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL 

 

V.1. Natureza jurídica, requisitos e eficácia do título executivo extrajudicial 

 

No tocante a natureza jurídica do título executivo, são diversas as teorias que 

buscam explicá-la, sendo certo que as principais gravitam em torno de dois elementos 

essenciais à sua formação, quais sejam, o ato do qual decorre o direito do credor e o 

documento no qual esse direito está representado
280

. 

Para Carnelutti, o título executivo é documento, servindo de prova legal do crédito, 

cuja função é fornecer prova do crédito
281

. Já para Liebman, o título não é prova do 

crédito, pois desta prova não haveria necessidade, mas sim ato jurídico dotado de eficácia 

constitutiva, base imediata da ação de execução
 282

. Assim, a tese de Liebman baseia-se na 

ideia da execução como atuação prática da lei contra o devedor que inadimpliu a 

obrigação, sendo o título portador de tal sanção. Mais tarde, surge a teoria de Italo 

Andolina, “teoria eclética”, para quem na estrutura do título executivo vislumbra-se, ao 

mesmo tempo, a presença tanto do ato jurídico, como do documento. Daí resulta que, de 

um lado, a posse de um documento tido como título executivo põe o credor na condição de 

obter a prolação de um provimento executivo; de outro, eventual vício do ato jurídico 

permite ao devedor o exercício do controle da cognição sobre a execução forçada
283

. 

Carnelutti deu força probatória exagerada aos títulos executivos, como garantia de 

que o direito substancial existe na realidade, devendo o órgão jurisdicional pôr sua 

atividade executiva à disposição do portador do título. No entanto, tal fato implicaria a 

consequência da eficácia concreta da ação executiva, comprometendo a sua autonomia, 

sendo certo que não se pode admitir que a existência do título signifique necessariamente a 

existência do crédito. 
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Araken de Assis, ao criticar a teoria de Liebman assevera que esta não explica a 

criação do título executivo judicial, pois este “adquire tal condição exclusivamente porque 

documento, de modo que a forma se revela essencial”284
. De fato, considerando-se o título 

executivo apenas como ato jurídico, bastaria a declaração de vontade por meio da qual se 

obriga o devedor, porém o título executivo não surgirá enquanto o documento não se 

forma. Dinamarco, por sua vez, defende que tal teoria teria cometido apenas uma 

imprecisão terminológica, pois ao se referir como ato jurídico teria sido explicita ao 

esclarecer que é a lei que liga a aplicação da sanção a certos atos celebrados pelas partes e 

não a vontade destas
285

. Assim, define o titulo executivo como o ato ou fato jurídico 

legalmente dotado da eficácia de tornar adequada a tutela executiva para a possível 

satisfação de determinada pretensão”286
 

Couture sustenta que para que o título seja considerado como executivo, deve 

reunir dois elementos: de um lado a existência de uma declaração de existência de uma 

obrigação que a execução tende a satisfazer e, de outro, a ordem de execução
287

. 

De fato, para o direito brasileiro, é mais adequado tratar de uma teoria mista, como 

defende Humberto Theodoro Junior, na esteira da lição de Redenti, refletindo duas ideias, 

um título executivo processual, como documento e um título executivo substancial como 

negócio jurídico demonstrado288
. 
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conteúdo. Não é só prova, nem só documento, mas sim um ‘fato complexo. 
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Ainda, há que se considerar que os títulos executivos estão sujeitos à regra da 

tipicidade, conforme estabelecido pelo legislador. Justamente em razão do princípio da 

nula executio sine titulo é essencial que tenham sido observados em sua formação os 

requisitos de forma, exigidos para a sua regularidade, bem como esteja individualizado o 

direito a que o título se refere. O título executivo deve ser visto sob duas óticas, sob os 

aspectos formal e substancial.  

Cândido Rangel Dinamarco aponta como único requisito formal comum a todos os 

títulos executivos a forma escrita
289

. Cada um dos atos que a lei processual conferiu 

eficácia executiva subordina-se aos seus próprios requisitos formais, conforme imposição 

da lei que o rege. Portanto, alterada a lei que disciplina os requisitos de determinado título, 

este continuará sendo considerado título executivo, se a lei processual assim determinou
290

. 

De todo modo, para que seja configurado como título deverá satisfazer a uma certa forma.  

No tocante ao requisito substancial, deverá constar do título a individualização 

precisa do direito a que o ato se refere. Neste contexto dos requisitos substanciais do título 

executivo, este deverá conjugar os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Tais 

requisitos são atributos ligados não ao título em si, mas sim ao direito substantivo material. 

Porém, o título deve necessariamente exibir estes atributos, sob pena de não constituir um 

título executivo capaz de fundamentar uma execução
291

. 

A Lei 11.382/06 deu um grande passo ao regular tal questão, desvinculando da 

figura do título executivo os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, estabelecendo, 

conforme redação do artigo 586
292

, que o liame é a obrigação.
293
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Carnelutti asseverou que o título é certo quando não haja dúvidas sobre a sua 

existência; líquido, quando inexiste suspeita sobre o seu objeto e exigível quando não há 

objeções sobre sua atualidade
294

. 

O requisito da certeza liga-se a ideia de existência do crédito
295

. Esta nunca se 

revelará absoluta, tendo em vista a possibilidade de oposição por parte do executado. 

Caberá ao juiz, recebida a inicial da ação de execução, examinar o documento juntado 

verificando se de plano este oferece segurança quanto à existência do crédito nele aposto, 

ou seja, cuidará o juiz de requisitos que, conforme disposição legal, outorgam certeza ao 

crédito em determinados títulos
296

. 

A liquidez, por sua vez, diz respeito à expressa determinação do objeto da 

obrigação. Como regra, é dedutível que tal requisito se afigure presente quando se está 

diante de obrigações de coisas fungíveis, como obrigação de pagar quantia certa ou de dar 

coisas determinadas pelo gênero e quantidade. Nas obrigações de dar coisa certa, há 

precisão absoluta acerca da entrega da coisa e, nas obrigações de fazer e não-fazer, 

segundo ensina Dinamarco, não se conceberia a iliquidez desses direitos e obrigações. 

Quanto a estes o predicado da certeza do direito cumpre por si só toda a tarefa de fixar 

com precisão os contornos da execução, indicando o bem a ser constrito, inexiste 

quantificação a fazer. 

Nos casos de obrigações pecuniárias, o título judicial, por vezes, acata pedido 

genérico, e, por tal razão, a liquidez prescinde que o credor lance mão do procedimento de 

liquidação prévia para que seja atingida
297

. Já em relação ao título extrajudicial ou é 

líquido ou não é. Ressalte-se que a liquidez nestes títulos advém da possibilidade de 
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chegar-se ao quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, não sendo necessário 

que o título desde logo apresente o montante a ser executado. 

Já a exigibilidade, como acima já visto, diz respeito ao vencimento da dívida, ao 

implemento da condição ou termo, que outorga atualidade ao crédito.  

Além dos requisitos do título executivo, importante destacar que a este é conferida 

a chamada eficácia abstrata, por meio da qual o juiz está liberado de investigar o direito 

afirmado pelo exequente. Tal eficácia denota mais do que uma simples presunção da 

existência do direito alegado
298

. 

A lei conferiu ao título executivo a eficácia abstrata de aplicar a determinado ato ou 

fato jurídico (título executivo) a sanção em consequência do descumprimento de um 

preceito ou imperativo jurídico
299

. 

A eficácia abstrata do título executivo traz como consequência o fato de que não se 

poderá discutir dentro do processo executivo a existência do direito material que lhe serviu 

de base, o que deverá ser feito mediante a propositura de ação cognitiva, distinta da ação 

de execução. 

Saliente-se que o âmbito da cognição judicial acerca do título executivo 

extrajudicial consistirá na verificação de aquilo que o credor ostenta como título é assim 

classificado pela legislação, bem como, se os requisitos legais do ato que constituem o 

título estão ou não presentes. Portanto, devem se distinguir os requisitos do título 

executivo, relativos à sua admissibilidade, daqueles relativos à obrigação inserta no título 

executivo objeto da execução
300

. 

O título executivo é condição indispensável da ação de execução
301

, sem o qual 

acarretará a nulidade da execução. Por outro lado, é considerado como condição suficiente 

da execução, basta a sua presença para que a pretensão executiva se realize
302

. 
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V.2. Pressupostos processuais e condições da tutela executiva 

 

A satisfação do credor constitui modo de eliminação de conflito entre aqueles 

envolvidos na crise de adimplemento, inerente ao escopo social da jurisdição
303

. A atividade 

desenvolvida pelo juiz na execução é tipicamente jurisdicional e, por tal razão, a ação de 

execução está sujeita aos princípios gerais disciplinadores do exercício da jurisdição.
304

 

Tal como na ação de conhecimento, estão presentes na ação executiva de igual 

modo os elementos identificadores da ação, quais sejam partes, causa de pedir e pedido.  

Verifica-se, também, na ação executiva, os pressupostos processuais, dos quais cabe ao 

juiz conhecê-los antes do mérito, isto é, antes da satisfação do exequente
305

. Marcelo Abelha 

Rodrigues, ao tratar do tema, afirma que os pressupostos processuais atrelados aos planos da 

existência e validade da relação processual executiva são os mesmos da relação cognitiva. 
306

 

Araken de Assis, no entanto, sustenta que tal remissão aos pressupostos processuais do 

processo de conhecimento é “tímida e frustrante”, propondo uma sistemática específica aos 

pressupostos processuais do processo executivo.
307

 

Não se nega que os processos de conhecimento e de execução são distintos, 

contendo cada um suas idiossincrasias, o que é até mesmo natural. No entanto, não há 

como não haver uma similitude entre os pressupostos processuais entre as duas formas de 

tutela. Cada pressuposto deve ser analisado levando-se em consideração o processo em que 

serão aplicados, respeitadas as características de cada um
308

. Em outras palavras, não se 

duvida da existência do pressuposto da competência tanto no processo executivo, quanto 
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direito processual civil, cit., v. 4, p. 32. 



108 

 

 

no de conhecimento. Porém, em cada um, o juízo competente é estabelecido por regras 

processuais distintas. 

Em relação às condições da ação executiva, é comum na doutrina a afirmação de 

que a ação executiva possui como “requisitos” o título executivo e o inadimplemento, 

sendo que tais requisitos figurariam para o processo de execução, como as condições da 

ação para o processo de conhecimento
309

. 

Contudo, na esteira do quanto defendido por Cândido Rangel Dinamarco
310

, as 

categorias definidas pela doutrina processualista das condições da ação não são reservadas 

apenas ao processo de conhecimento, podendo de igual modo ser alcançadas pelo processo 

executivo.  

A legitimidade para o processo executivo é estabelecida por meio dos mesmos 

conceitos e regras atinentes ao processo de conhecimento, ou seja, “uma qualidade do 

sujeito em função de ato jurídico realizado ou a realizar”
311

. Os artigos 566 a 568 do 

Código de Processo Civil estabelecem as regras específicas em relação à legitimidade do 

processo executivo, tanto regras de legitimação ordinária e extraordinária, ativa e passiva. 

No tocante à possibilidade jurídica do pedido
312

, Marcelo Abelha afirma que esta é 

analisada no plano puramente abstrato, e a tarefa do magistrado é saber se o pedido 

formulado naquele pleito encontra alguma vedação no plano abstrato do ordenamento 

jurídico.313
 A fim de exemplificar, coloca o pedido de expropriação e adjudicação de bens 

de entes públicos. 

A verificação do interesse de agir, como aponta a doutrina moderna, está 

condicionada à existência de dois requisitos cumulativos, o chamado binômio necessidade 

e adequação. Necessidade concreta da utilização da atividade jurisdicional e a adequação 

do procedimento e do provimento desejado.  
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A ideia de necessidade da atividade jurisdicional na tutela executiva está ligada ao 

requisito de exigibilidade da obrigação ou do dever representado no título. Não sendo a 

obrigação ainda exigível, inexistente o interesse na propositura da demanda executiva. 

Ressalte-se que para haver a configuração do interesse de agir basta que se verifique a 

exigibilidade, sendo impróprio afirmar que o “inadimplemento” seria caracterizado como 

condição da ação, pois tal fato passa ao terreno de mérito a ser discutido por meio de ação 

de conhecimento. 

A adequação da via executiva para a satisfação pretendida advém da existência de 

título executivo, preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para a sua formação, como 

acima já mencionado. O título executivo é requisito processual exigido em lei para a 

viabilidade e adequação da tutela executiva pretendida. 

 

V.3. Execução de títulos extrajudiciais com previsão de convenção de arbitragem 

 

Diferentemente das execuções fundadas em títulos judiciais, a ação de execução 

que têm por base títulos executivos extrajudiciais não pode se valer da técnica destinada 

àquelas, qual seja, “cumprimento de sentença”, pois não é precedida de um processo de 

conhecimento, não havendo qualquer vínculo jurídico processual anterior entre devedor e 

credor.  

De início, é importante destacar que a inserção da cláusula compromissória no 

título executivo extrajudicial não desnatura a possibilidade de que, presentes os requisitos 

legais, seja interposta a ação de execução diretamente no juízo estatal. A cláusula 

compromissória não tem o condão de desconstituir o caráter executivo impingido ao 

título
314

. 
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Ou seja, ainda que o contrato determine que, em caso de controvérsia entre as 

partes contratantes, deve ser obrigatória a submissão do litígio à arbitragem, em 

determinadas hipóteses pode não se fazer necessário o processo arbitral, tal como não seria 

necessária a propositura de ação de conhecimento no Juízo estatal havendo título executivo 

extrajudicial, quando não prevista cláusula compromissória. 

Com efeito, diante das alterações legislativas notadamente em relação à antecipação 

dos efeitos da tutela e as medidas previstas no artigo 461 e 461-A do Código de Processo 

Civil, aquele que possui título executivo extrajudicial pode optar entre a ação de 

conhecimento, seja na esfera arbitral ou judicial, ou já propor a ação de execução, visto que 

já possui título executivo com as características exigidas pela lei brasileira para o seu 

início.315 

A Lei nº 8.952/94 trouxe ao sistema a redação do artigo 273 do Código de Processo 

Civil, por meio do qual foi prevista a possibilidade de antecipação de tutela quando presentes 

os requisitos estabelecidos em lei, o que acabou por introduzir o embrião da desestruturação 

do processo de execução316
, visto que por meio de uma cognição ainda precária e sumária o 

autor tem a possibilidade de obter de maneira mais célere aquilo que poderia receber com o 

título executivo. De igual modo, o artigo 461, que tratou das obrigações de fazer e não-fazer 

acarretou o mesmo efeito, pois se permitiu a concessão de tutela específica da obrigação, 

impondo ao vencido a obrigação de cumprir com a obrigação, sob pena de aplicação de 

medidas de apoio, de caráter sub-rogativo ou coercitivo, dispensando, assim, a necessidade 

de um processo de execução formal do julgado. Em 2002, tal reforma alcançou também as 

obrigações de entrega de coisa certa e incerta. 

                                                                                                                                                                                

direitos, princípio que sustenta o Estado Democrático, exige a simplificação das formas, bastando 

realmente iniciar a execução forçada. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não 

podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem excussão 

forçada de seus bens. Essa é a interpretação que se extrai dos arts. 22, §4o, e 31, Lei 9.307/96, bem como 

do art. 475N, IV, CPC (correspondente ao antigo art. 584, VI, CPC), que exigem procedimento judicial 

para a execução forçada do direito reconhecido na sentença arbitral e para a efetivação de outras medidas 

semelhantes. (REsp 944917 / SP, Terceira Turma, Ministra Nancy Andrighi, j. 18.09.08, DJe 03.10.08) 
315

Neste sentido, “O detentor de título executivo extrajudicial tem interesse para cobrá-lo pela via ordinária, 
o que enseja até situação menos gravosa para o devedor, pois dispensada a penhora, além de sua defesa 
poder ser exercida com maior amplitude” (REsp 532.377-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 
21.8.2003). Em sentido contrário, Egas Dirceu Moniz de Aragão: “supondo-se que o autor já disponha de 

título executivo, não terá interesse, evidentemente, em promover a ação declaratória, nem condenatória, 

pois a primeira não lhe adicionará ao título senão a certeza jurídica que em nada aumenta a sua 

exeqüibilidade, e segunda lhe seria totalmente inócua, em vista de proporcionar um título executivo a quem 

já o tem”, in ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998. v. 2, p. 405. 
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CARMONA, Carlos Alberto. Quinze anos de reforma no Código de Processo Civil. In: ______ (Coord.) 

Reflexões sobre a Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2007. p. 16-17. 
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Assim, em razão das recentes reformas processuais, ante a maior agilidade 

conferida ao processo de conhecimento, ao lado do fato de que a atividade jurisdicional na 

tutela cognitiva proporcionará ao credor um título judicial, com hipóteses de impugnação 

mais restritas, a questão da ausência de interesse do autor na propositura da ação de 

conhecimento quando possuidor de título executivo extrajudicial foi mitigada, passando a 

se admitir a possibilidade de ingresso da ação cognitiva “com o fim de proporcionar ao 

demandante maior segurança jurídica no que concerne à real existência do direito”
317

. 

Assim, em raciocínio análogo, ainda que possuidor de título executivo extrajudicial, em 

que prevista convenção de arbitragem, o credor poderá ingressar diretamente com o 

processo arbitral, se assim preferir. 

Mas o importante é consignar que, independentemente da existência de convenção 

da arbitral, pode o credor ingressar diretamente com a ação de execução. Ademais, é 

expressa a legislação processual brasileira no §1º do artigo 585 do Código de Processo 

Civil no sentido de que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do 

título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Em razão da eficácia 

abstrata do título executivo, a propositura da ação visando a declaração de inexistência do 

crédito nele indicado ou a rescisão do título não impede a execução com fundamento 

neste.
318

 Isto significa que a ação de execução de um contrato que possua cláusula 

compromissória poderá ser proposta pelo credor ainda que já instaurada a arbitragem.  

Portanto, a existência de convenção de arbitragem em nada impedirá a ação de 

execução. Como se verá, tal previsão trará consequências quando do momento da defesa 

do executado. 

 

V.4. Meios de defesa do executado na execução de títulos executivos extrajudiciais 

com previsão de convenção de arbitragem 

 

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

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

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

ulterior à execução. 
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LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Títulos executivos e multa de 10%, cit., p. 989. 
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DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil, cit., p. 490. 
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Os embargos do devedor são a via por excelência para oposição à execução 

forçada, regulados pelos artigo 736 a 747 do Código de Processo Civil. No entanto, ainda 

que não disciplinada pela legislação processual, jurisprudência e doutrina consagraram a 

figura da objeção de não-executividade, que ainda após as reformas continua sendo um 

meio importante para a oposição do executado. Também, a ação autônoma, no caso seria a 

própria arbitragem.  

 

V. 4.a Embargos à execução 

 

Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento incidental ao 

processo executivo e, segundo Liebman, “visando anular ou reduzir a execução ou tirar 

ao título a sua eficácia executória”
319

, no qual é estabelecida nova relação processual, 

sendo o autor o executado e o réu o exequente. 

Com as mudanças introduzidas pela Lei 11.382/06, proposta a ação de execução de 

título extrajudicial para pagamento de quantia certa, o juiz determinará a citação do 

devedor para que, não mais para que efetue o pagamento da dívida ou nomeie bens à 

penhora para garantia do juízo no prazo de 24 horas, mas sim para pagar no prazo de 3 

dias, sob pena de ter seus bens penhorados, os quais poderão ser indicados pelo exequente, 

conforme a também novel ordem de indicação de bens prevista no artigo 655 do Código de 

Processo Civil. 

Na hipótese de execução de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título 

executivo extrajudicial, o devedor será citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a 

obrigação ou apresentar defesa. Em se tratando de execução de obrigação de fazer ou não 

fazer, o devedor será citado para satisfazê-la ou abster-se de realizar no prazo que o juiz 

lhe assinar, se outro não estiver determinado no título executivo. 

Pela lei anterior, para que o devedor pudesse apresentar sua “defesa”, denominada 

de embargos à execução, era necessária a segurança do juízo, por meio de depósito em 

dinheiro ou penhora de bens. Com o advento da nova lei, tal requisito desapareceu. Assim, 

independentemente da penhora, o devedor poderá opor-se à execução por meio de 
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embargos à execução, no prazo de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de 

citação.  

Sendo ação, a exigência de uma demanda regularmente formada mediante petição 

inicial que preencha os requisitos dispostos em lei (arts. 282 e 283 do CPC) é indispensável 

para que os embargos à execução se constituam de forma válida.
320

 

Prevê o artigo 745 do Código de Processo Civil que as seguintes matérias poderão 

ser alegadas por meio de embargos, que manteve a amplitude anteriormente prevista: (i) 

nulidade da execução, por não ser executivo o título apresentado; (ii) penhora incorreta ou 

avaliação errônea; (iii) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (iv) 

retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa 

certa (artigo 621); (v) qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em 

processo de conhecimento. De fato, a extensão das matérias que podem ser alegadas por 

meio de embargos leva em consideração o fato de que o título foi formado sem ter se 

submetido ao crivo anterior do juiz ou árbitro.
 321

 

Depreende-se mediante a análise das matérias acima, que os embargos do devedor 

podem ser classificados
322

 como (i) embargos ao direito de execução e (ii) embargos aos 

atos de execução
323

. 

Embargos ao direito de execução são também chamados de embargos de mérito, 

por meio dos quais o devedor impugna o direito material do exequente.  
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Carlos (Coord.). Código de Processo Civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 2314. 
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Analisando as espécies de embargos que existiam antes da Lei n
o
 10.444/02, Leonardo Greco classificou-

os em “embargos de forma e embargos de mérito: os primeiros alegando falta de pressupostos processuais 

da execução e a falta de condições da ação; os segundos alegando a inexistência do crédito” (cf. Leonardo 

Greco, A defesa na execução imediata, in: Revista Dialética de Direito Processual, op. cit., p. 98). No 

mesmo sentido, Comoglio, Ferri e Taruffo elencam as possibilidades de matérias a serem argüidas pelo 

obrigado nos seguintes termos: “1) si può contestare la validità del titolo esecutivo nella sua formazione 

originaria; 2) affermare la sopravvenuta inefficacia del titolo; 3) affermare l'inesistenza del diritto accertato 
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COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele. op. cit., v. 1, p. 310. Liebman sintetiza 

as possibilidades de defesa do executado “consoante o conteúdo, em oposições de forma e oposições de 

mérito” LIEBMAN, Enrico Tullio. Embargos do executado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1968 p. 150. Já 

Andrea Lugo assinala que “le opposizioni Del soggetto passivo dell’esecuzione hanno peraltro um contenuto 

molto diverso, secondo Che riguardino la legittimità sostanziale dell’esecuzione (opposizione all’esecuzione) 
ovvero la legittimità formale dei singoli atti esecutivi (opposizione agli atti esecutivi)” LUGO, Andréa. 

Manuale di Diritto Processuale Civile. Sedicesima edizione. Milano: Giuffrè, 2006. p. 455. 
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Já os embargos aos atos de execução destinam-se a contestar a regularidade formal 

do título, da citação ou de ato sucessivo do processo, ou seja, relativos ao rito ou a forma, e 

não de mérito. Estes podem ser subdivididos em embargos de ordem – que visam a 

anulação do processo, questões de forma, falta do direito de postular, ausência de título, etc 

–, embargos elisivos, supressivos ou modificativos dos efeitos da execução – que têm por 

objeto a impenhorabilidade, excesso de penhora, benefício de ordem, etc. 

 

V.4.b. Embargos à execução e cláusula compromissória 

 

Como se viu acima, havendo título executivo extrajudicial no qual foi prevista 

cláusula compromissória, nada impede que o credor ingresse com a ação de execução. 

Todavia, a questão que surge diz respeito à competência para a análise de eventuais 

embargos à execução a serem opostos pelo executado. 

Para a análise dessa questão, faz-se necessária inevitavelmente uma reflexão acerca 

de qual será a abrangência da matéria a ser deduzida nos embargos do devedor, isto é, se 

sua insurgência será adstrita à matéria de ordem processual, de mérito, ou ambas. 

Considerando a eficácia abstrata do título executivo e o fato de que não se poderá 

discutir dentro do processo executivo a existência do direito material que lhe serviu de 

base, tal defesa deverá ser feita mediante a propositura de ação cognitiva, distinta da ação 

de execução. 

Destinando-se os embargos do devedor à discussão de questões relativas ao direito 

substancial, questões de fundo, caso a ação de execução tenha por objeto título executivo 

que contenha cláusula compromissória, o Juízo estatal é incompetente para conhecer 

dessas questões, sendo, neste caso, necessária a instituição de procedimento arbitral para 

defender-se da ação executiva. È incabível a apresentação de embargos à execução, por 

força do chamado efeito negativo da convenção de arbitragem. 

Desse modo, a parte executada deverá instaurar processo arbitral, na forma 

determinada na cláusula compromissória disposta no contrato, visto que o juiz estatal não 

tem competência para conhecer das matérias que serão objeto de defesa do devedor. 

De outro lado, questões processuais, por não atingirem o direito substancial, ou seja, 

sendo os considerados embargos aos atos de execução, deverão ser conhecidas pelo juiz 
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togado, devendo o devedor apresentar defesa ao juiz estatal abrangendo apenas tais aspectos 

que não seriam arbitráveis. Ainda, considerando o acima exposto sobre os requisitos do título 

executivo e sua eficácia abstrata, o juízo estatal poderá analisar se estão presentes os 

requisitos do título executivo, nos aspectos formal e substancial (prima facie), sem que isso 

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

como “preliminares” ao mérito. 

Portanto, caso a defesa do executado abarque ambas as questões, de mérito e de 

processuais, diante dos efeitos da cláusula compromissória, deverá o executado ingressar 

com duas medidas, quais sejam, embargos aos atos de execução e instaurar o procedimento 

arbitral para a discussão do direito material do exequente
324

. 

Ressalte-se que a hipótese de execução de título executivo que contenha cláusula 

compromissória e a necessidade de instauração da arbitragem já foi apreciada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no conhecido caso Multigrain x Portway
325

. Neste julgado, a Min. Nancy 

Andrighi equiparou a instauração do procedimento arbitral à hipótese de ação declaratória 

em trâmite, e a posterior propositura de ação de execução, destacando ser firme a 

jurisprudência no sentido de ser possível, nesses casos, atribuir à prévia ação declaratória a 

eficácia de embargos do devedor, com a consequente suspensão da execução, após a penhora. 

Destarte, caso o devedor entenda por opor os embargos à execução para a discussão 

de matéria de mérito do título executado, existindo a previsão de solução do litígio pela 

arbitragem, tais embargos deverão ser extintos sem julgamento de mérito, com base no artigo 

267, VII do Código de Processo Civil.  

 

V.4.c. Objeção de não-executividade 

 

Meio de defesa do executado, que como se viu, ainda que não seja disciplinado 

legalmente, é amplamente utilizado pelo devedor que pretende liberar-se de uma execução 

indevida, quando ausente as condições de procedibilidade da execução, sem ter que passar 

pelos percalços da ação dos embargos do devedor
326

. 
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foro, cit., p. 43. 
325

MC 13.274/SP, 3º Turma, DJU, p. 20.09.07. 
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A objeção de não-executividade se dá por simples petição nos próprios autos do 

processo de execução, daí a sua denominação de defesa endoprocessual. 

Envolvendo a matéria de oposição do executado questões relativas aos pressupostos 

processuais ou condições da ação executiva, diante do fato que a qualquer tempo e fase do 

processo deve delas conhecer o juiz, inclusive ex officio, poderão ser arguidas por simples 

petição
327

. Esse é justamente o objetivo da objeção de não-executividade, mais conhecida 

sob a denominação de exceção de pré-executividade.
 
 

Neste sentido, ressalte-se que a denominação “exceção de pré-executividade”, como 

já sustentado em diversas em obras doutrinárias
328

, não é a mais adequada, ainda que 

consagrada em jurisprudência. Isto porque não é exceção, pois esta depende sempre de 

alegação da parte, quando a objeção poderá ser conhecida de ofício pelo juiz. Ainda, a 

expressão “pré-executividade” mostra-se atécnica. Executividade indica a qualidade do que é 

executivo, característica que é própria do processo e do título executivos. Assim, o prefixo 

"pré" traz a ideia de que haveria uma executividade, quando o que se pretende é negar a 

executividade, afirmar que, apesar de parecer executivo, tal característica é inexistente. Daí 

melhor falar-se em objeção de não-executividade. 

No decorrer do tempo, doutrina e jurisprudência foram ampliando as possibilidades 

de matérias a serem arguidas, como entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que são 

passíveis de serem alegados em exceção de pré-executividade, além das matérias de ordem 

pública, os fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados 

de plano, sem necessidade de dilação probatória.329
, numa clara relativização da eficácia 

abstrata do título executivo. 
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Como se viu, a Lei 11.382/06 retirou a exigibilidade de penhora prévia para a 

oposição dos embargos à execução. Porém, ainda assim, a objeção de não-executividade 

continua mantendo a sua importância, com o intuito de fazer cessar execução injusta, sem a 

necessidade de “propositura de nova ação” com todos os ônus inerentes ou ainda no caso da 

perda do prazo para a oposição dos embargos
330

. 

Aliás, tratando-se de execução de título executivo extrajudicial em que as partes 

inseriram cláusula compromissória, o interesse do devedor na apresentação da objeção de 

não-executividade é ainda maior, justamente pelo fato de que a nova ação que deverá ser 

proposta é exatamente o procedimento arbitral, cujas despesas e custas são sabidamente mais 

elevadas do que no processo comum. 

Portanto, nesta hipótese, não há qualquer óbice para que, havendo questões relativas 

aos pressupostos processuais ou condições da ação executiva, possa o devedor se valer da 

objeção de não-executividade, ainda que no título tenha sido inserida a convenção de 

arbitragem, tal como poderia ingressar com os embargos à execução para a discussão de tais 

matérias, como acima aduzido. 

Em tese, tal “abrandamento” da eficácia abstrata do título executivo, permitindo que 

o juízo conheça de matérias ligadas ao direito substancial do executado em sede de objeção 

de não-executividade, não seria possível quando existente a convenção de arbitragem, diante 

a ausência de competência do juiz estatal para conhecer de tais questões. Porém, há que se 

considerar que podendo ser detectada prima facie a impossibilidade de prosseguimento da 

execução, considerando a construção jurisprudencial que foi feita em torno da objeção de 

não-executividade, parece que a tendência será a aplicação dos preceitos da objeção de não-

executividade para os títulos executivos extrajudiciais em geral, independentemente da 

existência da convenção de arbitragem
331

. No entanto, não se concorda com tal posição, sob 

pena de permitir-se a invasão indevida na jurisdição arbitral. 
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V.4.d. Suspensão da execução 

 

Alteração significativa no processo de execução trazida pela Lei 11.382/06 foi a 

retirada do efeito suspensivo automático e natural dos embargos à execução, quando então 

a simples garantia do juízo e apresentação dos embargos significava a suspensão do 

processo de execução, notadamente dos atos expropriatórios. Agora, segundo o novo artigo 

739-A, é faculdade do juiz a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, desde que 

requerido expressamente pela parte e, relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da 

execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação. Ainda, a execução deverá já estar garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes a satisfação da pretensão do credor. 

Antes do advento das recentes alterações legislativas no processo executivo, 

considerando que os embargos à execução tinham como característica a suspensão 

automática da ação executiva (efeito ope legis), bem como que a segurança do juízo era 

requisito essencial à apresentação dos embargos à execução, no caso de ação executiva que 

tinha por objeto título executivo extrajudicial com cláusula compromissória, o devedor, após 

seguro o juízo, deveria instituir a competente arbitragem, sendo certo que o juízo da 

execução deveria suspender seu curso, como o faria se embargos do devedor tivessem sido 

opostos, ao ser noticiado de tal fato. 

Ocorre que, retirado o efeito suspensivo dos embargos à execução, para que seja 

suspensa a execução deverá o devedor garantir o juízo estatal competente para a ação de 

execução, pleiteando-se a suspensão da execução na forma do§1º do artigo 739-A do Código 

de Processo Civil ou em uma das hipóteses previstas na nova redação do artigo 791 do 

Código de Processo Civil
332

. 

Neste sentido, Mirna Cianci defende que a apuração desses pressupostos não se dará 

sob o “signo da cautelaridade”, entendendo que os termos “relevantes” e “manifestamente”, 

“traduzem um espírito de certeza e não de probabilidade”
333

. Porém, não há como se 

sustentar a exigência de uma “certeza” até mesmo porque se o juiz estiver certo acerca dos 

                                                           
332

Art. 791. Suspende-se a execução:  

I - o todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); 

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III; 

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis. 
333

ARMELIN, Donaldo; BONÍCIO, Marcelo J. M.; CIANCI, Mirna; Quartieri, Rita. Comentários à execução 
civil: título judicial e extrajudicial (artigo por artigo). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 398. 
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fundamentos alegados, poderia então julgar a procedência dos embargos à execução. Assim, 

deve-se entender como fundamentos relevantes a existência de uma probabilidade de que o 

executado tenha razão nos argumentos apresentados
334

. 

Pode-se, desse modo, considerar que o requerimento de efeito suspensivo, ainda que 

se assemelhe a uma antecipação dos efeitos da tutela, traz em si a cautelaridade. Por essa 

razão, até mesmo à luz do que prescreve o artigo 273, §7º do Código de Processo Civil, 

poderá o executado valer-se de um pedido cautelar dirigido ao juiz togado, por meio do qual 

irá requerer a suspensão da execução até o julgamento final da arbitragem, demonstrando a 

presença dos requisitos dispostos no artigo 739-A. 

Vale ressaltar que não se nega que a medida cautelar a ser requerida no juízo da 

execução tenha um caráter preparatório da ação principal¸ no caso a arbitragem. Por essa 

razão, há quem defenda que eventual medida liminar proferida neste pedido cautelar deva ser 

posteriormente confirmada pelo Tribunal Arbitral, assim que este for constituído
335

. No 

entanto, em se tratando de processo executivo, tem-se uma situação sui generis, pois é 

competente para conhecer do processo de execução o juízo estatal e não o árbitro, porém não 

pode aquele conhecer do direito substancial, sobre o qual não tem jurisdição. Assim, 

considerando que o processo de execução é de competência do juízo estatal, cabe ao juízo da 

execução determinar se esta deverá ser suspensa, e não ao árbitro, podendo fazê-lo com 

fundamento no artigo 791 do Código de Processo Civil, com a remissão ao artigo 265, IV, 

“a” do mesmo diploma legal. 

Ademais, diante do fato de que existindo cláusula arbitral não poderá se valer o 

devedor dos embargos à execução para a discussão do direito substancial, e que a arbitragem 

desempenhará o papel de tais embargos, parece-nos que o mais coerente que a apresentação, 

tanto do pedido cautelar quando do pedido de instauração da arbitragem, ocorra no prazo de 

15 (quinze) dias, o mesmo conferido ao devedor para a apresentação dos embargos do 

devedor, quando inexiste convenção de arbitragem  e mediante a devida garantia
336

.  

Ressalte-se que ante do advento da Lei 11.382/06, no caso Multigrain x Portway 

acima citado, a Min. Nancy Andrighi atribuiu à arbitragem a eficácia de embargos do 

devedor, determinando então a suspensão da execução até o julgamento daquela, “assim, 
                                                           
334

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Comentários aos artigos 475-A a 475-H, cit., p. 2331. 
335

Essa é a posição defendida por Pérsio Thomaz Ferreira Rosa, A convenção de arbitragem e o processo de 

execução – aspectos processuais. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Coords.). Execução 
civil e cumprimento da sentença. São Paulo: Método, 2009. v. 3, p. 612. 

336
 Cf. FUX, Luiz. O novo processo de execução (o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial). 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 418. 
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após a penhora, o juízo da execução deve suspender seu curso, como o faria se embargos do 

devedor tivessem sido opostos.” À época, os efeitos dos embargos se davam ope legis, sendo 

que os Tribunais pátrios ainda não apreciaram tal questão sob a égide do novo diploma legal. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

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

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

tão vinculante quanto à estatal.  

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

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

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

os quais necessitará do auxilio do Poder Judiciário. 

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

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

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

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

compromisso arbitral. 

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

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

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

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

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

contratual na qual se encontra inserida a cláusula compromissória.  

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

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

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

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

alteração nas balizas fincadas pelo devido processo legal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

auxilio na adoção das medidas administrativas necessárias. 

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

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

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

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

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

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

judiciário, que é a citação do executado. 

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

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

cumprimento, podendo neste ponto requerer o auxílio do Poder Judiciário 

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

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

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

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

necessárias.  

A sentença arbitral estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça está 

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

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

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

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

que o foro competente é a Justiça Federal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ainda nos casos de medidas de urgência.  

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

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

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

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

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

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

Judiciário, na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil. 

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

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

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

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

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

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

a ação anulatória de sentença arbitral. 

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

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

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

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

de Arbitragem. 

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

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

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

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

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

superveniente à sentença. 

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

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

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

somente a execução. 

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

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

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

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

de ofício. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estipulado em lei para o manejo da ação anulatória.  

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

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

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

A inserção da cláusula compromissória no título executivo extrajudicial não 

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

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

desconstituir o caráter executivo impingido ao título. 
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Instaurada a ação executiva em face do executado fundada em título executivo 

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

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

execução. 

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

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

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

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

instituição de procedimento arbitral. 

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

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

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

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

como “preliminares” ao mérito. 

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

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

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

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

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

mais elevados do que no processo comum. 

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

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

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

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

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

árbitro. 
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