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RESUMO

Conforme a Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996, as sentenças arbitrais nacionais
produzem os mesmos efeitos das sentenças judiciais, independentemente de homologação.
A despeito disso, elas se encontram sujeitas ao controle do Poder Judiciário. A Lei de
Arbitragem disciplina os limites e meios para a impugnação judicial das sentenças arbitrais
nacionais basicamente em dois dispositivos, os arts. 32 e 33. Optou-se por um regramento
bastante sucinto, mas que é suficiente para resolver as situações práticas que podem se
verificar quando uma sentença arbitral é impugnada. Compreendido que a arbitragem é
processo de origem convencional (privada) e que – por força daquelas e outras regras,
como os arts. 17, 18, 20, § 2º, e 31 – ela se insere no círculo da teoria geral do processo
(aplicando-se-lhe, por conseguinte, os respectivos princípios e conceitos) e se sujeita aos
ditames essenciais do devido processo legal, torna-se possível, a partir das técnicas
interpretativas existentes, chegar a soluções para as diversas questões envolvendo o
controle judicial das sentenças arbitrais nacionais das quais a Lei n.º 9.307 não tratou
expressamente ou de que tratou de forma imprecisa.
Palavras-chave: Sentença Arbitral Nacional – Meios de Controle Judicial – Aspectos
Processuais dos Meios de Controle Judicial.
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ABSTRACT
According to Law n.o 9.307, which came into effect in September 23rd, 1996, domestic
arbitral awards have the same effect on the parties as a ruling by a State Court, without the
need for judicial confirmation. The Brazilian Arbitration Act regulates the limits and means
for the judicial challenge of domestic arbitral awards in, essentialy, two articles, art. 32 and
33. The Act opted for brief rules on the issue, but they are sufficient to resolve the practical
situations that may arise when an arbitral award is challenged. Understanding that arbitration
is a process of conventional origin (private) and that – due to those as well as other rules, such
as articles 17, 18, 20, paragraph 2, and 31 – it is contained in the field of general procedural
theory (so that, consequently, the same principles and concepts are applicable) and is subject
to the essential dictates of due legal process, it becomes possible, due to existing techniques of
interpretation, to develop solutions to the many issues involving the judicial control of
domestic arbitral awards that Law n.o 9.307 either did not expressly regulate or regulated
imprecisely.
Keywords: Domestic Arbitral Award – Forms of Judicial Review – Procedural Aspects of the
Forms of Judicial Review.
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1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal garante a todos pleno acesso
ao Poder Judiciário, ou seja, a possibilidade de ir ao Judiciário e apresentar-lhe, para
apreciação, pedido de tutela jurisdicional a fim de obter a satisfação das suas pretensões sobre
bens da vida. Trata-se do chamado direito de demandar em juízo – direito este que se encontra
previsto de maneira mais ampla, como direito de peticionar junto a todos os “Poderes” do
Estado, no inciso XXXIV, alínea a, do art. 5o, da Constituição.
A resposta do Poder Judiciário aos pedidos de tutela que lhe são formulados
pelos jurisdicionados deve ser emitida necessariamente em processo, que consiste em
instrumento essencial ao exercício da função jurisdicional1. Pode-se dizer, nesse passo, que o
direito de demandar em juízo é o direito a um processo jurisdicional2.

1

Das funções estatais, a única que tem a ideia de processo em sua essência é a jurisdição. Das funções
estatais, tal como são elas compreendidas segundo a clássica teoria da divisão “dos poderes”, exclusivamente a
jurisdicional não pode ser nem sequer imaginada independentemente de um processo. A noção de terzietà como
qualidade do juiz, que é da essência da jurisdição, pressupõe o conceito de partes. O juiz só é terceiro no
exercício da função jurisdicional porque existem não-terceiros, i.e., partes diante dele. E quando se pensa em um
terceiro que julga diante de partes – diga-se, partes em contraditório, pois a noção de “parte” pressupõe a
titularidade de posições jurídicas ativas e passivas no procedimento – tem-se necessariamente processo.
É o que leciona Eduardo TALAMINI: “...a possibilidade de presença dos interessados no processo de
produção do pronunciamento jurisdicional é a exata contraface da substitutividade. Por tais razões, sem o módulo
processual, a atividade jurisdicional é inconcebível – e por inconcebível, aqui, entenda-se não apenas uma
censura axiológica, mas radicalmente uma impossibilidade de compreensão, de conceituação jurídica”
(TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 304-305).
2

O fato de todos terem o direito de pedir tutela jurisdicional e, por conseguinte, de receber uma resposta
do Poder Judiciário no âmbito de um devido processo legal (ou seja, o fato de todos terem direito de demandar)
não permite concluir que toda e qualquer pretensão de direito material trazida a juízo possa e deva ser
efetivamente apreciada – para ser acolhida e satisfeita ou, mesmo, para ser rejeitada em seu conteúdo.
É legítimo estabelecer pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do julgamento das pretensões
trazidas a juízo, evitando-se que o Poder Judiciário trabalhe desnecessariamente em processos que de plano se
mostrem inaptos a desenvolver-se adequadamente e a atingir seus escopos de forma plena – seja pela
ilegitimidade daquele que pede a tutela jurisdicional ou em face de quem é ela pedida, seja pela desnecessidade
da tutela jurisdicional, seja, ainda, pela inadequação do provimento judicial pleiteado. A tutela jurisdicional
destina-se a quem tem direito a ser protegido e dela efetivamente precisa. Assim, por exemplo, se in status
assertionis já é possível identificar que o direito alegado não pertence ao demandante (nem se trata de caso de
legitimação extraordinária) ou não se põe contra o demandado ou, então, que não existe conflito ou “crise”
alguma a ser eliminada, não tem cabimento o prosseguimento do processo judicial para o julgamento da
pretensão de direito material deduzida.

Mas o processo a que todos têm direito não é um processo qualquer.
Analisando-se o art. 5o, inciso XXXV, em conjunto com outras disposições constitucionais,
como, por exemplo, os incisos XXXVII, LIII, LIV, LV e LVI do art. 5o e o IX do art. 93,
conclui-se que todos possuem direito a um processo jurisdicional que se desenvolva em todas
as suas etapas segundo regras previamente conhecidas e com a plena observância das garantias
do contraditório e ampla defesa; um processo em que as decisões proferidas sejam motivadas;
em que o julgador, além de estranho ao conflito, seja independente e imparcial etc. O respeito
a todas essas garantias não tem outro fim (ideal) senão o de assegurar que o processo constitua
um instrumento em favor da justiça, i.e., que se preste a conceder tutela em favor de quem, no
plano material, efetivamente tem o direito.
O direito de demandar em juízo – ou direito constitucional de ação, como
também é chamado – deve, enfim, ser compreendido como direito a um processo jurisdicional
consentâneo com a garantia do due processo of law. Trata-se de um direito “abstratíssimo e
absolutamente incondicionado”3, que todos possuem. Com efeito, a todos é dado o poder de
propor ao Poder Judiciário, para que sejam apreciadas, demandas para tutela a seus direitos.
Mais ainda, a todos é assegurado o direito de que as suas demandas sejam respondidas, pelo
Judiciário, mediante um devido processo legal4.

Portanto, e com o aval da Constituição Federal, o legislador infraconstitucional estabelece condições
para que o objeto da demanda (o pedido no qual se consubstancia a pretensão do demandante) possa vir a ser
efetivamente julgado pelo Judiciário: trata-se das condições da ação. O direito infraconstitucional de ação é
justamente o direito a um julgamento de mérito, i.e., o direito a um julgamento sobre o pedido formulado na
demanda. Trata-se de direito cuja existência encontra-se condicionada ao preenchimento de determinados
pressupostos que o legislador chama de “condições da ação”.
3

DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 70.
No mesmo sentido: LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile: principi. 7. ed. Milano:
Giuffrè, 2007. p. 139-140. Nos termos deste último autor: “...il potere di agire in giudizio è riconosciuto a tutti e
abbiamo anche visto la ragione di questa illimitata apertura: una garanzia costituzionalmente sancita, che è
riflesso ex parte subiecti dell’istituzione dei tribunali da parte dello Stato; essi hanno il compito di rendere
giustizia a chi la domandi e perciò una delle regole fondamentali del nostro ordinamento costituzionale assicura a
tutti la possibilità di rivolgere loro analoga richiesta con l’effetto che il giudice prenda in esame il suo caso.”
4

Nesse contexto, a demanda (judicial) pode ser definida como o ato pelo qual se pede tutela ao Poder
Judiciário, provocando a abertura do processo – que deve ser um devido processo legal. Não é garantia de um
julgamento sobre a pretensão de direito material trazida a juízo. Mas é a garantia de que também eventual
negativa de tal julgamento (pela ausência de condição da ação ou de algum outro requisito de admissibilidade de
julgamento do mérito) se dará de forma justa, em processo que respeitará plenamente os ditames constitucionais
da ampla defesa, do contraditório, da motivação dos pronunciamentos judiciais etc.

Por outro lado, o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal não impõe que
todo e qualquer conflito seja necessariamente resolvido pela via judicial. O dispositivo
constitucional é bastante claro ao consignar que ninguém pode ser impedido, por lei ou quem
quer que seja, de acessar o Poder Judiciário. Mas não impede que sejam buscadas, de modo
voluntário, outras vias de resolver os conflitos existentes na sociedade, diversas da judicial
(vias ditas “alternativas” em relação ao instrumento instituído pelo Estado para desempenhar o
papel de resolver, imperativamente, conflitos sociais – i.e., o processo jurisdicional). Essa
possibilidade é, aliás, decorrência direta do princípio da liberdade (art. 3o, inciso I, e art. 5o,
caput, da Constituição Federal)5. Como regra geral, é possível que os contendentes recorram a
mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos. Basta que estejam de acordo quanto a
isso e que não haja impeditivo constitucional ou infraconstitucional legítimo a sua escolha6 e 7.
5

Nesse sentido, vide: TALAMINI, Eduardo. Direito processual concretizado. Belo Horizonte: Fórum,
2010. p. 329-330.
6

Existem situações – definidas na própria Constituição (v.g., art. 93, inciso VIII) e na legislação
infraconstitucional (v.g., art. 852 do Código Civil) – em que o reconhecimento e satisfação da pretensão
simplesmente não podem se dar espontaneamente, exigindo-se para tanto a tutela jurisdicional (ou seja, estatal).
São os casos de “jurisdição necessária”: apenas o Judiciário pode dizer quem tem o direito. A atuação do direito
material depende da intervenção judicial. Pouco importa se existe ou não resistência de uma das partes em face
da pretensão da outra ao bem da vida. O concurso do Judiciário será sempre necessário para dar uma resposta
sobre a pretensão.
Mas a necessariedade da intervenção judicial, nesses casos, não decorre da regra do art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal. Ademais, a existência de casos de jurisdição necessária não conflita com esse
dispositivo constitucional, que apenas e tão-somente estabelece que ninguém pode ser impedido, por lei ou quem
quer que seja, de acessar o Poder Judiciário.
7

Os casos de jurisdição necessária são definidos mediante a consideração dos valores que envolvem.
Existem determinadas situações em que se entende que, pelas qualidades dos valores em jogo, é necessário
reservar exclusivamente ao Judiciário o poder de julgar. O objetivo é, em última análise, melhor preservar valores
tidos importantes para a sociedade – e acredita-se que o Estado-juiz reúne condições de garantir que isso ocorra.
Conforme afirmado na nota anterior, existem casos de jurisdição necessária definidos na própria
Constituição – e que não podem ser afastados pelo legislador infraconstitucional. E há, também, casos em que a
necessariedade da tutela jurisdicional é prevista em legislação infraconstitucional. Mas existem limites ao
legislador infraconstitucional: há situações em que a instituição da necessariedade ofenderia princípios e
garantias constitucionais (em especial a garantia de liberdade) e elevaria a interferência estatal na vida das
pessoas a um nível insustentável e anti-democrático. Por exemplo, inserir no rol de casos de jurisdição necessária
conflitos estritamente patrimoniais entre pessoas dotadas de capacidade contratual plena seria inconstitucional –
por incompatibilidade com o art. 3o, inciso I, e 5o, caput, da Constituição.
A necessariedade da intervenção judicial é, inclusive, absolutamente excepcional no ordenamento pátrio
– e isso não apenas no âmbito das relações de direito privado, mas também nas de direito público. De um modo
geral, os estados de insatisfação e crises de direito material podem ser eliminados independentemente da

Do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal tampouco decorre que a
garantia do devido processo legal (consagrada no inciso LIV do art. 5 o) apenas possa ser
realizada em sua plenitude por meio de processos judiciais. É perfeitamente possível
estabelecer outros métodos de realizar a referida garantia em todos os seus aspectos e que,
portanto, sirvam, tanto quanto o processo judicial, a pacificar conflitos de forma legítima e
segura.
1.1 – ARBITRAGEM COMO INSTRUMENTO FACULTATIVO E DE PLENA
REALIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A arbitragem é um dos mecanismos “alternativos” de solução de conflitos
disponibilizados no ordenamento, estando disciplinada pela Lei n.º 9.307, de 23 de setembro
de 1996.
Na definição de Carlos Alberto CARMONA, co-autor do projeto que resultou
na Lei n.o 9.307: “A arbitragem – meio alternativo de solução de controvérsias através da
intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada,
decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a
mesma eficácia da sentença judicial – é colocada à disposição de quem quer que seja para
solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos quais os litigantes possam
dispor. Trata-se de mecanismo privado de solução de litígios, através do qual um terceiro,
escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, que deverá ser cumprida pelas partes”8.
A legitimidade e a constitucionalidade do instituto da arbitragem 9 enquanto
método apto a produzir decisões vinculantes para as partes decorrem da exigência que se lhe
põe (conforme se extrai do art. 21, § 2o, da Lei n.o 9.307) de realizar-se em plena
conformidade com os ditames do devido processo legal, inclusive sob a condução de um
intervenção judicial. Nesse sentido: TALAMINI, Eduardo. A (in)disponibilidade do interesse público:
consequências processuais (composições em juízo, prerrogativas processuais, arbitragem e ação monitória).
Revista de Processo, São Paulo, n. 128, out. 2005. p. 61-62.
8

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei n.º 9.307/1996. 3. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 31.
9

Inclusive já reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, quando do histórico julgamento do agravo
regimental em homologação de sentença arbitral estrangeira 5.206-7 (relatado pelo Ministro Sepúlveda
PERTENCE; decisão publicada no Diário de Justiça da União de 30.04.2004).

terceiro imparcial – com o que se atendem os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição
Federal10; e do fato de a sua utilização ser (como preveem os arts. 1o e 3o da Lei n.o 9.307 e 86
do Código de Processo Civil) facultativa, ou seja, precisa decorrer de escolha consciente e
voluntária das partes em conflito – com o que se compatibiliza o instituto com o art. 3o, inciso
I, e art. 5o, caput e inciso XXXV, da Constituição11.
Com efeito, em virtude de sua origem facultativa, pela necessidade (prevista na
própria Lei n.o 9.307/1996) de se realizar em consonância com os ditames do devido processo
legal e, ainda, pelas diversas qualidades positivas (vantagens em relação ao processo judicial)
que apresenta, a arbitragem possibilita rápida obtenção de solução especializada, confiável e
segura para conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis (arts. 1o da Lei n.o 9.307 e
852 do Código Civil). Ou seja, a arbitragem configura processo justo e équo, capaz de atender
os contendentes de maneira efetiva.
1.2 – ARBITRAGEM E A LEI N.º 9.307/1996

No Brasil, é relativamente recente o interesse das pessoas pelo instituto da
arbitragem. Como lembra CARMONA, em nota a texto de Vicenzo VIGORITI, anteriormente
ao advento da Lei n.º 9.307 havia verdadeira “...aversão à arbitragem, nitidamente
desfavorecida pelo ordenamento jurídico vigente, sempre propiciando cerrada vigilância sobre

10

DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. rev., atual. e aum. São Paulo:
Malheiros, 2007. p. 40; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa
julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 136-137; TALAMINI, Direito processual..., p. 330;
CARMONA, op. cit., 293 e seguintes; entre outros.
11

Nesse sentido, destacando a ilegitimidade da arbitragem obrigatória tanto no Brasil quanto na Itália:
TARZIA, Giuseppe. L’intervento del terzo nell’arbitrato. In: YARHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício
Zanoide de (Org.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005. p. 591.
Mas note-se que a autonomia da vontade que permeia escolha da arbitragem não é (nem poderia ser)
irrestrita. Como todas as demais manifestações de liberdade, a decisão de escolher a arbitragem tem limites. Em
tese, o legislador poderia ter previsto o cabimento da arbitragem também em relação a conflitos não-patrimoniais.
Mas jamais poderia admitir que as partes submetessem (ainda que de comum acordo) casos de jurisdição
necessária a árbitros. Nesse sentido: TALAMINI, A (in)disponibilidade..., p. 68-71. TALAMINI entende, aliás,
que o conceito de “disponibilidade” do art. 1o da Lei n.o 9.307/1996 traduz-se em possibilidade de
“...espontaneamente reconhecer que não se tem razão e se submeter voluntariamente ao direito alheio”, i.e., sem a
necessidade de intervenção do Judiciário (ver as notas 6 e 7, acima).

a atividade dos árbitros, cujo laudo, para assumir a eficácia de sentença, dependia de
necessária homologação (art. 1.097 do Código de Processo Civil, agora revogado).”12
Com a edição da Lei n.o 9.307, todavia, a arbitragem modernizou-se, chamando
atenção pelos diversos pontos de vantagem que apresenta em relação ao sistema
heterocompositivo estatal, o processo judicial, como por exemplo: a celeridade na prestação de
tutela; a possibilidade de os contendentes escolherem como julgador(es) pessoa(s)
especializada(s) na(s) matéria(s) objeto da controvérsia, o que repercute diretamente na
qualidade do julgamento; e a informalidade e flexibilidade procedimental. Tudo isso sem
prejuízo da definitividade das decisões em sua sede proferidas, as quais não podem ser
controladas pelo Poder Judiciário por motivos relacionados ao seu mérito e, ademais, salvo
pactuação em sentido diverso pelas partes, não podem ser objeto de impugnações nem mesmo
internamente ao processo arbitral.
Entre as inovações implementadas pela Lei n.o 9.307, destacam-se (e
apresentam especial interesse para o presente trabalho) as que dizem respeito aos efeitos das
sentenças arbitrais nacionais13: independentemente de homologação judicial, as sentenças
arbitrais nacionais têm hoje os seus efeitos equiparados aos das sentenças judiciais, sendo
capazes, tanto quanto estas, de vincular de imediato as partes ao que houverem decidido (arts.
18 e 31). Inclusive, apresentando eficácia condenatória, as sentenças arbitrais constituem,
também independentemente de homologação, título executivo “judicial” (art. 31 da Lei n.o
9.307 e art. 475-N, inciso IV, do Código de Processo Civil): autorizam, para que lhes seja
dado cumprimento, a instauração de execução judicial – a exemplo do que se passa com
relação às sentenças judiciais dotadas de eficácia condenatória.
1.3 – CONTROLE JUDICIAL DA SENTENÇA ARBITRAL NACIONAL

Apesar de eximidas de homologação judicial, as sentenças arbitrais nacionais
permanecem sujeitas ao controle do Estado. Existe dispositivo legal admitindo expressamente
12

VIGORITI, Vicenzo. Em busca de um direito comum arbitral: notas sobre o laudo arbitral e a sua
impugnação. Tradução e anotação de: Carlos Alberto Carmona. Revista de Processo, São Paulo, n. 91, jul./set.
1998. p. 13.
13

Sentenças arbitrais nacionais são, segundo se extrai do art. 34 da Lei de Arbitragem, aquelas
proferidas em território nacional.

a possibilidade de impugnação judicial das sentenças que se encontrem inquinadas de
determinadas irregularidades.
O caput do art. 33 da Lei n.o 9.307/1996 prevê que a “parte interessada” pode
impugnar a sentença arbitral (nacional) perante o Poder Judiciário nos casos de “nulidade” do
art. 32. Trata-se, de um modo geral, de situações em que se verificam, no processo arbitral,
desconformidades relevantes com os direitos/garantias do art. 3o, inciso I, e art. 5o, caput e
incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal – e em que a própria existência, eficácia
jurídica ou validade da sentença arbitral pode ficar comprometida.
Os meios de controle da sentença arbitral – destinados a assegurar a
conformidade da arbitragem com aquelas garantias/direitos constitucionais – referidos na Lei
n.o 9.307 são a “demanda de decretação de nulidade” (§ 1º do art. 33) e os “embargos do
executado” (§ 3º). Discute-se se cabem, ainda, outros mecanismos para o controle judicial da
regularidade das sentenças arbitrais nacionais, como, por exemplo, a impugnação prevista nos
arts. 475-L e seguintes do Código de Processo Civil, a ação declaratória, o mandado de
segurança, objeção na execução e a ação rescisória.
Mas não se questiona a impossibilidade14 de se proceder ao controle judicial de
mérito das sentenças arbitrais. Trata-se de escolha do legislador pátrio, destinada a conferir
efetividade ao processo arbitral e segurança jurídica aos que a ele recorrem e que se legitima
precisamente pelo fato de a arbitragem, nos limites em que o seu emprego é admitido,
necessariamente ter de se fundar na vontade das partes (regular e espontaneamente
manifestada) e, além disso, dever se realizar plenamente segundo os ditames do devido
processo legal15 e 16.

14

Que, se não é absoluta, apenas pode ser afastada em casos excepcionais.

15

A possibilidade que sempre se põe de impugnar judicialmente, no mérito, o resultado de processos
administrativos se deve ao fato de não se revestirem eles de todas as qualidades mínimas necessárias para garantir
a definitividade das respectivas decisões, em especial a condição de terceiro imparcial de quem julga (quem
julga é uma das partes em conflito, a Administração Pública). Nem sequer seria compatível com a ideia de Estado
de Direito admitir que a Administração pudesse decidir de modo vinculante/definitivo os conflitos de que faz
parte. Admitir essa possibilidade seria voltar aos tempos do absolutismo...
Em um Estado de Direito, não é função do Executivo (Administração Pública) substituir-se aos sujeitos
em conflito para estabelecer solução a que eles não conseguiram ou não podiam chegar. Nem é da essência da
atividade administrativa realizar-se processualmente. São as palavras de TALAMINI, que acrescenta que o
desenvolvimento de processo antes da tomada de decisões pela Administração consiste em mecanismo de
autocontrole (hoje imposto como princípio geral a toda atuação administrativa que repercuta diretamente na

1.4 – TEMA A SER DESENVOLVIDO E SUAS LIMITAÇÕES

A presente dissertação tem por objeto o exame dos meios de impugnação
judicial das sentenças arbitrais nacionais admitidos no ordenamento brasileiro – inclusive, a
investigação sobre o cabimento de outros além daqueles expressamente referidos na Lei n.o
9.307/1996. O objetivo é realizar amplo exame dos aspectos processuais desses mecanismos,
sob um enfoque eminentemente prático – i.e., tendo em vista os diversos problemas e
dificuldades que esses mecanismos podem gerar na atividade forense. O tema envolve
diversas questões controvertidas e, como se espera conseguir demonstrar, é rico o suficiente
para uma dissertação de mestrado.

esfera jurídica do administrado – CF, art. 5o, inciso LV). Assim, “...a Administração, quando desenvolve
processo, processa e julga para si mesma, ou seja, para verificar se sua própria atuação preventiva ou repressiva
está conforme ao ordenamento jurídico – ainda que, para fazê-lo, precise examinar a conformidade com a ordem
jurídica da conduta do administrado que poderá sofrer as medidas preventivas ou repressivas” (TALAMINI,
Coisa julgada..., p. 303-304).
Já na arbitragem, tanto como no processo judicial, o devido processo legal se realiza de modo pleno. A
arbitragem deve necessariamente se fundar na vontade das partes. E o julgamento arbitral não somente é
resultado de um processo desenvolvido segundo regras predeterminadas, com a observância das garantias da
ampla defesa, contraditório, motivação, imparcialidade etc., mas é ainda (deve necessariamente ser) conduzido
por terceiro(s) em relação ao conflito, aos quais compete compô-lo no lugar das partes. Todas essas
circunstâncias legitimam, juntas, a escolha do legislador de limitar o controle judicial da arbitragem em relação
aos aspectos formais.
16

Nos mecanismos autocompositivos de resolução de conflitos, como a conciliação e mediação, embora
haja a vontade das partes em não recorrer (ao menos em um primeiro momento) ao Poder Judiciário, não se
verifica um devido processo legal, conduzido por um terceiro imparcial em relação ao conflito etc. Por isso, o
resultado da autocomposição sempre pode ser levado ao Judiciário, para amplo controle – inclusive no que diz
respeito à legalidade da solução eventualmente obtida pelas partes.
Portanto, verifica-se diferença substancial entre a arbitragem e, por exemplo, uma simples transação.
Jamais a lei poderia dizer que as partes não podem discutir o conteúdo de uma transação perante o Judiciário –
nem mesmo se condicionasse essa vedação a um acordo prévio entre as partes nesse sentido. Se o dissesse, seria
inconstitucional. E a inconstitucionalidade decorreria de ofensa direta ao art. 5 o, inciso LIV, da Constituição
(segundo o qual “...ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”) e, em um
segundo momento, de ofensa ao art. 5o, inciso XXXV (na medida em que se estaria dando margem para a
exclusão do último mecanismo processual de resolução de conflitos de que os contendentes podem se valer).

1.4.1 – Não se objetiva analisar detidamente os casos de “nulidade” previstos no art. 32 da Lei
n.o 9.307/1996
A dissertação não tem por fim analisar detidamente os casos de “nulidade” das
sentenças arbitrais previstos no art. 32 da Lei n.o 9.307/1996. Os incisos desse dispositivo
poderiam dar ensejo, cada qual, a dissertações ou teses específicas, pela vasta gama de
complexas questões que envolvem – muitas, inclusive, extrapolando em muito os limites do
direito processual civil.
Isso não significa, porém, que não serão realizadas quaisquer considerações
sobre o art. 32 e outros dispositivos da Lei de Arbitragem, além do art. 33. Muito pelo
contrário. Sempre que necessário para a compreensão e adequado desenvolvimento do tema
escolhido para a dissertação, serão analisadas questões relacionadas a outros dispositivos
legais.
1.4.2 – Não se objetiva tratar do controle judicial das sentenças arbitrais estrangeiras

Também não será tratado do controle das sentenças arbitrais estrangeiras. Elas
estão sujeitas a um regime de controle judicial próprio, inconfundível com aquele que se
aplica às sentenças arbitrais nacionais.
As sentenças arbitrais estrangeiras, para que possam ser reconhecidas ou
executadas no Brasil, precisam ser previamente homologadas pelo Poder Judiciário (conforme
o art. 35 da Lei n.o 9.307 c/c art. 105, inciso I, alínea i, da Constituição Federal). No âmbito do
processo de homologação, cabe ao Superior Tribunal de Justiça verificar se a sentença arbitral
apresenta ou não condições de ser recebida na ordem jurídica brasileira, para que aqui produza
seus regulares efeitos. Tal processo é regido pela Resolução n.o 09/2005 do Superior Tribunal
de Justiça. Aplicam-se-lhe, ainda, os arts. 34 a 40 da Lei n.o 9.307 e a Convenção de Nova
Iorque – que versa sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras e da
qual o Brasil é signatário desde o ano de 200217.
17

Mas note-se que, antes mesmo de o Brasil ratificar formalmente a Convenção de Nova Iorque, por
meio do Decreto n.o 4.311/2002, as suas principais regras já haviam sido introduzidas no ordenamento nacional.
A Lei n.o 9.307, que é de 1996, contém uma série de dispositivos inspirados na Convenção, entre os quais se
destacam os arts. 38 e 39 – que consignam praticamente as mesmas hipóteses em que, segundo o art. V da

O controle a que estão sujeitas as sentenças arbitrais estrangeiras tem lugar,
portanto, no âmbito do processo de homologação. Não podem elas, depois de homologadas,
ser impugnadas segundo o regime dos arts. 32 e 33 da Lei n.o 9.307. Isso implicaria um duplo
controle que o nosso ordenamento não comporta. De resto, observe-se que as matérias do art.
32 da Lei de Arbitragem identificam-se, em geral, com as que estão arroladas nos arts. 38 e 39
– o que afasta a alegação de que o duplo controle se justificaria na medida em que o primeiro
seria substancialmente diverso do segundo.
1.4.3 – Não se objetiva realizar um estudo de direito comparado

Por fim, observa-se que a dissertação não tem a finalidade de estudar
ordenamentos jurídicos estrangeiros. Nem se trata de estudo de direito comparado. As
consultas que foram feitas a obras estrangeiras tiveram apenas e tão-somente o objetivo de
auxiliar na compreensão da disciplina jurídica dos meios de controle judicial das sentenças
arbitrais nacionais e na resolução de problemas a ela relacionados.
1.5 – JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA E DA IMPORTÂNCIA DO TEMA

Se, por um lado, a Lei n.º 9.307/1996 foi clara e taxativa ao afirmar o
cabimento de controle judicial sobre a regularidade formal da atividade dos árbitros, por outro,
é bastante breve e, em determinados pontos, chega a ser imprecisa na disciplina que confere
aos instrumentos processuais pelos quais pode tal controle ser exercido. Disso decorrem
muitos problemas e dúvidas para os quais a doutrina e os tribunais pátrios têm apontado
soluções bastante variadas, muitas vezes extrapolando os limites dentro dos quais a
impugnação da sentença arbitral é admissível e necessária.
William W. PARK, em artigo sobre os modelos, mecanismos e critérios de
controle judicial de sentenças arbitrais adotados em países diversos, leciona que: “A
arbitragem eficiente implica uma tensão entre os objetivos rivais da finalidade e da lealdade.
Libertar as sentenças arbitrais da possibilidade de contestação em juízo promove a finalidade,

Convenção, a sentença arbitral estrangeira não deverá ser homologada no país em que se pretende vê-la
reconhecida ou executada.

ao passo que o aprimoramento da lealdade requer algumas medidas de supervisão judicial. A
parte vencedora em uma arbitragem almeja alcançar finalidade, enquanto a perdedora deseja o
cuidadoso exame judicial de decisões duvidosas.”
E prossegue o autor: “A finalidade de uma arbitragem denota neutralidade
política e processual que pode ser comprometida se a parte vencedora tiver de,
necessariamente, litigar novamente perante o Poder Judiciário.” Por outro lado: “As
salvaguardas processuais que promovem o princípio básico da lealdade constituem outro
elemento de arbitragens eficientes. Decisões aberrantes reduzem a credibilidade na arbitragem
por parte da comunidade. É pouco provável que operadores comerciais se sintam confortáveis
com um sistema de solução de disputas que permita aos árbitros decidir casos ao acaso ou,
ainda, desrespeitando o devido processo legal.”18
Portanto, como observa PARK, para que se tenha uma arbitragem idônea e que
desperte confiança nas pessoas, é imperioso que o legislador e tribunais (e, acrescente-se, a
“comunidade arbitral” como um todo) se unam “...num processo de fina sintonia legal que
busque uma composição razoável entre a autonomia da arbitragem e os mecanismos de
controle.”19
Em meio a essas considerações, sobressai a importância do tema escolhido para
a dissertação. O estudo dos meios de controle judicial das sentenças arbitrais nacionais
justifica-se pela relevância do fim maior a que se volta: a divulgação da doutrina que preza o
equilíbrio entre o estatal e o convencional, refutando toda e qualquer forma de exercício
irresponsável dos instrumentos legais de controle, com o escopo de garantir a efetividade da
arbitragem como via de acesso à “ordem jurídica justa”.

18

PARK, William W. Por que os tribunais revisam decisões arbitrais. Revista de Arbitragem e
Mediação, São Paulo, n. 1, set./dez. 2004. p. 162-163.
19

Ibid., p. 163.

10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei n.º 9.307/1996 disciplina os limites e meios de controle judicial das
sentenças arbitrais nacionais basicamente em dois dispositivos, os arts. 32 e 33. Optou-se
por um regramento bastante sucinto, mas que é suficiente para resolver as situações
práticas que se podem verificar quando uma sentença arbitral nacional é impugnada.
Com efeito, compreendido que a arbitragem é processo de origem
convencional (privada) e que – por força daquelas e outras regras, como os arts. 17, 18, 20,
§ 2º, e 31 – ela se insere no círculo da teoria geral do processo (aplicando-se-lhe, por
conseguinte, os respectivos princípios e conceitos) e se sujeita aos ditames do devido
processo legal, torna-se possível, a partir das técnicas interpretativas existentes, solucionar
as diversas questões envolvendo o controle judicial das sentenças arbitrais nacionais das
quais a Lei n.º 9.307/1996 não tratou expressamente. Mais ainda, torna-se possível
contornar imprecisões técnicas verificadas na Lei que são capazes de repercutir
diretamente na disciplina jurídica dos meios de impugnação das sentenças arbitrais, como,
por exemplo, a que se verifica na qualificação dos errores in procedendo arrolados no art.
32 – que, como se viu, não configuram, todos, casos de verdadeira e própria “nulidade”.
As soluções dadas pela doutrina aos diversos problemas que o tema envolve
são de fato, ainda hoje, em alguns pontos, bastante variadas – o que se procurou expor ao
longo deste trabalho. Muitas dessas divergências se devem justamente ao fato de a Lei n.º
9.307 não dar uma resposta textual a todas as questões que envolve. Mas isso não significa
que a Lei precise ser reformada ou deva ser substituída por outro diploma normativo. A
Lei n.º 9.307 é relativamente nova e, além de ser considerada uma das mais avançadas
entre os diplomas normativos de arbitragem existentes no mundo, ainda tem efetivamente
correspondido às expectativas que existiam ao tempo de sua elaboração – aliás, cada vez
mais, na medida em que uso da arbitragem vem, desde que a Lei foi editada, crescendo496 e
496

CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no Brasil no terceiro ano de vigência da lei n.º
9.307/96. In: PUCCI, Adriana Noemi (Coord.). Aspectos atuais da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense,
2001. p. 45-56. WALD, Arnoldo; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Dez anos da lei de arbitragem. In:
BOMFIM, Ana Paula Rocha do; MENEZES, Hellen Monique Ferreira de (Coord.). Dez anos da lei de
arbitragem: aspectos atuais e perspectivas para o instituto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 1-3;
WALD, Arnoldo. Maturidade e originalidade da arbitragem no direito brasileiro. In: _____ (Organ.).
Aspectos da arbitragem institucional: 12 anos da lei n.º 9.307/1996. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 33-43;
CARMONA, Arbitragem e processo..., p. 1-4; TIBURCIO, Carmen. Arbitragem no Brasil: panorama dos
últimos 15 anos. In: LEMES, Selma Maria Ferreira; BALBINO, Inez (Coord.). Arbitragem: temas
contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 75-101.

as discussões a seu respeito se intensificando e amadurecendo, tanto no campo doutrinário
como no jurisprudencial497.
Diante dessas circunstâncias, a hora é de prosseguir na luta pela divulgação
da disciplina arbitral vigente, incutindo nas mentes mais conservadoras a eficiência e
segurança proporcionadas por tal mecanismo de resolução de conflitos – atributos estes
que se põem pelas diversas qualidades da arbitragem (incorporadas e muito bem definidas
pela legislação brasileira) e pela existência de meios efetivos e (se bem compreendidos)
bastantes para um controle judicial adequado dos aspectos que a legitimam
constitucionalmente como via de realização de justiça e pacificação social.
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Concorda-se, portanto, com o entendimento de CARMONA – manifestado quando a Lei n.º
9.307 tinha ainda onze anos de vigência, mas a nosso ver ainda atual: “...não chegou ainda o momento de
rever ou reformar a Lei n.º 9.307/1996. A Lei de Arbitragem brasileira tem texto bastante aberto e flexível,
de forma que o estudo das múltiplas oportunidades conferidas pelos dispositivos legais certamente levará o
intérprete capacitado a deles extrair a base legal para a aplicação e implementação das novas técnicas que
paulatinamente vão se desenvolvendo para a solução das controvérsias. É preciso resistir à impressão de que
o texto envelheceu precocemente: depois de onze anos de vigência, a lei de Arbitragem tornou-se familiar
para todos os operadores, estando definitivamente consolidada no Brasil a ideia de que não cabe apenas ao
Estado resolver os problemas da nação, sendo razoável procurar, fora do Poder Público, alternativas viáveis
para a solução de todo o tipo de crise. A doutrina, portanto, deve encarregar-se de demonstrar, neste
momento de maturidade da arbitragem no Brasil, o exato alcance do direito posto, usando a melhor
ferramenta à disposição do estudioso para potencializar a lei: a interpretação” (CARMONA, Carlos Alberto.
Ensaio sobre a sentença parcial. Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre, n. 18, abr./jun. 2008. p. 17).
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