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“res judicata pro veritate accipitur”1 

(Digesto Romano) 

 
“Entendemos por liberdade, conforme o significado da própria 

palavra, a ausência de empecilhos externos, que podem muitas 

vezes, tirar parte do poder de cada um de agir como quiser, mas 

não impedir que cada pessoa use o poder restante de acordo com 

seu julgamento e razão.”2 

(Thomas Hobbes) 

 

“é possível, apesar de tudo, conceber-se a atividade jurisdicional 

sem a existência da coisa julgada?”3 

(Jordi Nieva-Fenoll) 

   

                                                
1 “a coisa julgada é aceita como verdade” (Digesto Romano) 
2 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de 
Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 97-98. 
3 NIEVA-FENOLL, Jordi. Coisa julgada. Tradução de Antonio do Passo Cabral. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 29. 



  

 



  

RESUMO 

 

Arbitragem e coisa julgada são institutos muito amplos que envolvem uma gama de 
conceitos correlatos. Nesse sentido, revelar-se-ia inadequado o desenvolvimento de uma 
dissertação que tratasse de apenas um deles, não somente pela extensão temática, mas 
também pela necessidade de contextualizações muito abrangentes, certamente permeadas 
por múltiplas abordagens. Ao conjugá-los, entretanto, realizou-se verdadeiro corte 
metodológico, inserindo o objeto do estudo na sistematização da Lei no 9.307/1996, que 
regulamenta os processos arbitrais em território nacional. Esses foram o propósito do 
estudo e a proposta metodológica que conduziram a pesquisa e a elaboração do trabalho: 
analisar a coisa julgada à luz de conceitos relativos à solução privada de litígios, calcada na 
integração de conceitos e valores dos institutos jurídicos examinados. A análise conjunta 
dos institutos implicou acréscimo de complexidade ao estudo, pois, se de um lado o 
Código de Processo Civil define a coisa julgada, a Lei 9.307/96, de outro, é omissa quanto 
ao tema. Na doutrina a temática também não é suficientemente explorada e tende a 
equiparar a coisa julgada arbitral à estatal, sem perscrutar as peculiaridades que envolvem 
e diferenciam as decisões proferidas em sede de arbitragem, como resultado de um 
processo de origem convencional. No desenvolvimento da pesquisa, partiu-se das 
premissas de que o árbitro é juiz de fato e de direito, e que a sentença arbitral, na condição 
de título executivo judicial, deve zelar pela observância dos Princípios Constitucionais do 
Processo, em especial o contraditório e a igualdade das partes, para assegurar um 
julgamento imparcial, independente, válido e, principalmente, eficaz perante a ordem 
jurídica. Buscou-se, assim, analisar as semelhanças e as distinções entre as coisas julgadas 
formadas no âmbito arbitral e estatal, concluindo-se, em certo ponto, quanto à 
possibilidade – e não impedimento – de propositura de demanda idêntica a outra em que é 
formada coisa julgada material, de maneira que a equivalência exata entre as coisas 
julgadas estatal e arbitral não se mostrou a opção mais técnica sob o ponto de vista 
hermenêutico. Para se alcançar tal conclusão, foi necessária a análise interdisciplinar, 
caracterizada pela intersecção de conceitos e valores, muitas vezes incompatíveis, 
sustentada pelo fato de que a Lei de Arbitragem trata de questões de direito público e 
privado. Objetivou-se, assim, o exame dos aspectos particulares da coisa julgada arbitral 
sob o enfoque de conceitos clássicos, como a identificação da demanda arbitral, seus 
limites e eficácias, demonstrando que o impedimento à propositura da mesma demanda 
pode ceder frente à alta carga volitiva própria do procedimento arbitral, constatando que, 
embora a coisa julgada arbitral também imunize os efeitos da sentença, poderá em alguns 
casos ser objeto de disposição pelas partes que pretendam novo julgamento da mesma lide. 
No mesmo sentido, demonstrou-se que a coisa julgada estatal que recaia sobre questões 
patrimoniais disponíveis, poderá ser revista em sede arbitral. Analisou-se, ainda, a coisa 
julgada arbitral sob a perspectiva da nova disciplina inserida no ordenamento nacional, 
com o recente advento do Código de Processo Civil de 2015, especialmente no que diz 
com a coisa julgada em favor de terceiros e a coisa julgada sobre questão, limitadores de 
eventual disposição acerca da coisa julgada arbitral, assim como aquela formada em 
procedimento arbitral do qual a administração pública tenha sido parte. 

 

Palavras-chave: Arbitragem. Coisa Julgada. Processo Civil. 

 



  

  



  

ABSTRACT 
 

Arbitration and res judicata are very broad institutes that involve a range of interconnected 
and related concepts. That being so, preparing a dissertation on one or the other would be 
inappropriate, to say the least, because not only these are broad-scope topics, but also they 
need comprehensive contextualization most certainly permeated with multiple approaches. 
In combining them, however, a true methodological cut was made, inserting the study 
object into the systematization of Law 9,307/1996, which regulates arbitration in Brazil. 
The goal of this study and the methodological mission that steered the research and 
preparation of this work were: to look into res judicata in the light of concepts related to 
the private resolution of litigations, based on the integration of concepts and values of the 
legal institutes examined. The combined analysis of the institutes caused an increase in 
complexity in that, while defining the term res judicata - Law 9,307/96 -, the Brazilian 
Code of Civil Procedure is silent on the subject. The doctrine, too, fails to sufficiently 
explore the subject and tends to equate res judicata in arbitrations with res judicata 
provided by the State, without scrutinizing the peculiarities and differences of arbitral 
awards, as a result of a conventional main lawsuit. As the research evolved, the arbitrator 
was assumed to be a judge de facto and de jure and that the arbitration award, as an order 
executable in court, must ensure compliance with all the Constitutional Principles of Due 
Legal Process, especially the adversary proceeding and the parties equality, in order to 
ensure that judgment will be impartial, independent, binding and, above all, effective under 
the Brazilian legal system. It was therefore sought to analyze the similarities and 
differences between the res judicata in arbitration tribunal and in a court of law, 
concluding, at a certain point, as to the possibility –but not preclusion – of commencing 
dispute identical to other in which there is substantive res judicata, so that the precise 
equivalence between res judicata in arbitration and lawsuit proved not to be the most 
technical option from a hermeneutic point of view. In order to reach such a conclusion, an 
interdisciplinary analysis needed to be made, characterized by the intersection of concepts 
and values - oftentimes incompatible- supported on the fact that the Arbitration Law 
addresses both public and private law issues. Thus, this study set out to examine the 
particular aspects of res judicata in arbitration through the lens of classical concepts, such 
as the identification of the arbitration dispute, its limits and efficacies, showing that the 
preclusion from bringing a same dispute may give way to the highly volitional content of 
arbitration procedures, determining that, while res judicata in arbitration also shields the 
effects of the judgment, it may, in some cases, be subject to disposition by the parties 
willing to retry the dispute. In this connection, it has been demonstrated that the res 
judicata in lawsuit addressing waivable assets and/or rights, may be reviewed in 
arbitration. Res judicata in arbitration was also examined in light of the new rules of the 
Brazilian legal system, the latest being the 2015 Code of Civil Procedure, especially with 
regard to res judicata in favor of third parties and res judicata on matter, which limits any 
potential disposition about res judicata in arbitration, just as res judicata in arbitration to 
which the Public Administration has been a party. 
 

 
Keywords: Arbitration. Res judicata. Civil Procedure. 
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1 INTRODUÇÃO 
O estudo da coisa julgada pode ser considerado um dos mais clássicos – e, talvez, 

dos mais complexos e controvertidos – do direito processual civil, sendo que o enorme 

interesse quanto ao tema foi capaz de gerar produção doutrinária expressiva e de inegáveis 

qualidade, aprofundamento e abordagem. Trata-se de instituto de natureza processual que 

proporciona segurança jurídica quanto à definitividade das decisões, estabilidade às 

relações jurídicas e certeza quanto a direitos e a negócios jurídicos, estando intimamente 

relacionado a questões de ordem pública democrática. 

Enquanto seu reconhecimento e sua aplicação na esfera judicial são remotos e 

consolidados, na arbitragem ainda são controvertidos. Recentemente, estudos acerca da 

coisa julgada arbitral têm surgido; contudo, ainda incipientes quando comparados àqueles 

relativos à clássica doutrina processual, tratando-se de tema pouco explorado. 

No campo arbitral questiona-se, por exemplo, a própria formação da coisa julgada 

material, havendo autores que, efetivamente, a negam. Outros, reconhecendo a sua 

produção, afirmam haver exata equivalência com a coisa julgada estatal.  

Entretanto, há questões e fatores que diferenciam a coisa julgada arbitral da estatal. 

Mais do que isso, entrecruzam-se conceitos de direito processual e arbitral, relativos: à 

consensualidade da arbitragem; à compreensão dos conceitos de justiça e jurisdição; à 

segurança por meio de decisões que eliminam conflitos de interesse e incertezas; à 

preservação, ou ao restabelecimento, de situações jurídicas em demandas cujos pedidos já 

tenham sido decididos e não admitam mais a interposição de recursos; e ao ajuizamento de 

ações que visem a desconstituir o julgamento. 

Nesse campo, a despeito da possibilidade de as partes ou de os árbitros regularem o 

procedimento arbitral (artigo 21 da Lei 9.307/96) de acordo com as características da 

demanda, deverão, a todo o tempo, obedecer aos princípios constitucionais do processo, a 

fim de preservar as garantias de ação, defesa, contraditório, entre outras, salvaguardando a 

legitimação da sentença arbitral. 

Contudo, enquanto o Código de Processo Civil conceitua (artigo 502) e delimita a 

coisa julgada objetiva e subjetivamente (artigos 504 e 506), traçando sua extensão a 

questões prejudiciais (artigo 503), a Lei de Arbitragem nada diz acerca do trânsito em 

julgado da sentença arbitral, cingindo-se a estabelecer em seu artigo 31 que a sentença 

arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença judicial e, 

sendo condenatória, constitui título executivo. 



20 

 

Em muitos momentos foi necessário fazer uma releitura de institutos processuais 

clássicos, adequando-os à realidade do procedimento arbitral, demonstrando peculiaridades 

da coisa julgada arbitral, exteriorizando características que não estão – e não podem estar – 

presentes na concepção clássica do instituto. 

A carência de estudos específicos quanto ao tema evidenciou a necessidade de uma 

análise ampla acerca dos diversos institutos processuais que, de alguma maneira, se 

relacionam à coisa julgada, como sua formação, eficácia, limites e extensão, questões 

fundamentais à compreensão do instituto que ganhou novos contornos. 

Nesse sentido, a relação do árbitro e das partes com a coisa julgada mereceu 

destacada análise ao longo de todo o trabalho e, em muitos momentos, o desenvolvimento 

do tema revelou que premissas ou conceitos firmemente estabelecidos na ciência 

processual demandam solução diversa quando analisados à luz do procedimento arbitral, à 

medida que as características contratuais e de disponibilidade, próprias da arbitragem, 

acrescentam singularidades ao já complexo instituto da coisa julgada. 

Para alcançar essa diferenciação, avançou-se conceitualmente na análise das 

características próprias do juízo arbitral que, aparelhado por particulares na figura de 

julgadores – ou seja, sem contar com magistrados ou servidores públicos na condução do 

procedimento –, constitui sistema disponibilizado aos jurisdicionados para a solução 

adjudicada de conflitos de interesses, com garantias equivalentes àquelas conferidas pelo 

processo judicial. 

O presente estudo, portanto, busca a definição de critérios para a compreensão da 

coisa julgada em sede arbitral, considerando que, assim como o processo civil estatal, a 

arbitragem é modelo de solução de conflitos comprometido com a vinculação das partes e 

dos julgadores a questões anteriormente decididas. Sob essa perspectiva, o método de 

análise adotado acabou por revelar que a consensualidade, própria do processo arbitral, é 

peça determinante para possibilitar que as partes decidam por submeter lide já solucionada 

a procedimento arbitral, sem gerar efeitos indesejáveis ou violar questões relacionadas à 

democracia e à segurança jurídica. 

Assim, buscou-se demonstrar diferentes aspectos relacionados ao tratamento da 

coisa julgada em sede arbitral, seus limites e sua eficácia, com vistas a evitar ou, em 

algumas hipóteses, a permitir a repetição de procedimentos e a prolação de decisões 

eventualmente contraditórias, garantindo ao jurisdicionado o acesso a uma ordem jurídica 

una, justa, coesa e coerente. 
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Considerando que a maioria dos procedimentos arbitrais é sigilosa, o acesso a casos 

reais para possibilitar uma reflexão prática sobre o tema acabou sendo mais restrito, de 

maneira que, para se atingir o resultado desse trabalho, foi necessária ampla e aprofundada 

pesquisa sobre os institutos processuais relacionados ao tema central. 

Vale destacar que o recente advento do Código de Processo de Civil (Lei no 13.105, 

de 16 de março de 2015) e a nova disciplina que conferiu à coisa julgada, em especial 

acerca da coisa julgada sobre questão e em favor de terceiros, demonstraram desafio ao 

desenvolvimento do tema, e, nesse sentido, objetivou-se uma análise teórica abstrata, cuja 

aplicabilidade fosse extensível ao maior número de situações, sempre com vistas à solução 

de problemas jurídicos concretos, em especial quanto ao conflito real ou potencial entre 

coisas julgadas, evitando-se o risco de incidir em análise de situações específicas, que 

desvirtuariam a relevância do trabalho. 

Finalmente, e talvez em virtude de o tema carecer de doutrina específica, optou-se, 

como corte metodológico, pela análise das arbitragens domésticas à luz da Constituição 

Federal, da Lei 9.307/96 e do Código de Processo Civil, analisando-se temas comumente 

tratados pela doutrina quando da análise da coisa julgada estatal, buscando-se demonstrar 

que há importantes distinções entre as coisas julgadas arbitral e estatal. 

É nesse contexto de análise e reflexões sobre aspectos importantes do instituto da 

coisa julgada na esfera arbitral, que o presente trabalho pretendeu alcançar conclusões que 

possam contribuir para a disciplina da matéria. 
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2 ARBITRAGEM E COISA JULGADA NO BRASIL. BREVE 

INDICAÇÃO HISTÓRICA E PANORAMA LEGISLATIVO ATUAL 
O advento da Lei 9.307/96 e o posterior reconhecimento da sua constitucionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal em 20014, sem dúvida, demonstraram enorme avanço à 

utilização da arbitragem no Brasil5, na medida em que o Código Civil de 1916 e os 

Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973 obstacularizavam sua aplicação6, tornando-o 

instrumento absolutamente submetido ao controle jurisdicional e, por isso, sem utilização 

prática7. 

O Código de Processo Civil de 1939 regulava o procedimento arbitral e 

determinava que a decisão arbitral – ora denominada sentença, ora laudo –, fosse 

homologada pelo juiz estatal originalmente competente para o conhecimento da causa8, 

prevendo, ainda, o cabimento de recurso de apelação em face da sentença homologatória e, 

                                                
4 (STF, SE 5206 AgR, Relator(a):  Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2001, DJ 

30.04.2004, p. 29) 
5 Como ensina Aprigliano: “Em países nos quais a arbitragem é tradicional, a comunidade jurídica e de negócios 

já está bastante habituada com o método, e seu nível de desenvolvimento é elevado. No Brasil, o grande 
divisor de águas foi a edição da Lei 9.307/1996, a partir da qual a arbitragem passou a efetivamente evoluir, 
pois foi eliminada a necessidade de homologação da decisão arbitral pelo juiz togado, regra geral até então, 
que tornava a escolha da arbitragem absolutamente improvável, posto que mais demorada e trabalhosa. Desde 
então, o instituto vem se desenvolvendo com intensidade, e, não obstante os inúmeros avanços que ainda 
podem ter lugar, já se observa entre nós a plena compreensão de que a arbitragem deve ser prestigiada, as 
decisões arbitrais respeitadas, do que depende a interpretação sempre restritiva às situações trazidas pela lei 
para que se exerça controle jurisdicional das decisões arbitrais” (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem 
pública e processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 
2011. p. 41.). 

6 Conforme ensina Carmona: “Basicamente eram dois os grandes obstáculos que a lei brasileira criava para a 
utilização da arbitragem: em primeiro, o legislador simplesmente ignorava a cláusula compromissória (o 
Código Civil de 1916 e o Código de Processo Civil não exibiam qualquer dispositivo a esse respeito); ao 
depois, o diploma processual, seguindo a tradição de nosso direito, exigia a homologação judicial do laudo 
arbitral” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. p. 22.). 

7 Nesse sentido, Carmona é enfático: “A resistência histórica à arbitragem, por conta dos empecilhos criados 
pelo antigo Código Civil, que maltratava o compromisso arbitral, seguido pelo Código de Processo de 1939 
(que não avançava muito em termos de juízo arbitral), culminando com o Código de Processo Civil de 1973 
(monumento jurídico, sem dúvida, mas que ficou devendo tratamento vanguardeiro ao juízo arbitral), era 
justificável, criando-se entre nós a sensação de que a falta de tradição no manejo da arbitragem como meio 
alternativo de solução de controvérsias no Brasil fadaria o juízo arbitral ao total abandono” (CARMONA, 
Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 19.) 

8 Art. 1.041. A execução da sentença arbitral dependerá de homologação. Art. 1.042. Será competente para a 
homologação do laudo arbitral o juiz a que, origináriamente, competir o julgamento da causa. Art. 1.043. No 
prazo de cinco (5) dias, contados da data da assinatura, o laudo será depositado no cartório do juízo 
competente para a homologação. Parágrafo único. Feito o depósito dentro do prazo e verificada a regularidade 
do laudo, o juiz o declarará executório, conferindo-lhe força de sentença, intimadas as partes. Art. 1.044. 
Assinado pelas partes o pedido de homologação da sentença arbitral, seguir-se-à o julgamento, concedendo-se 
à que não o houver assinado o prazo de cinco (5) dias para alegação. 
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a depender do motivo de anulação da decisão arbitral, caberia ao tribunal julgar a 

demanda9. 

Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 1973 não promoveu 

suficientemente o instituto 10 , regulando o procedimento de nomeação dos árbitros, 

condicionando a eficácia da sentença arbitral à homologação judicial, mantendo previsão 

quanto ao cabimento de recurso de apelação em face da sentença que homologasse ou não 

o laudo arbitral11 e preservando infindáveis óbices à utilização e desenvolvimento do 

instituto. 

                                                
9 Art. 1.046. Caberá recurso de apelação da sentença que homologar, ou não, a decisão arbitral. Parágrafo único. 

Si o Tribunal anular o laudo mandará que os árbitros julguem novamente a questão, salvo si negada a 
homologação, com fundamento : a) no n. I do artigo anterior, caso em que se extinguirá o compromisso; b) no 
n. IV, caso em que o Tribunal aplicará o direito à espécie. 

10 Novamente Carmona, criticando a timidez com que o legislador tratou a arbitragem no Código de Processo 
Civil de 1973: “Dentre os institutos maltratados pelo legislador inclui-se a arbitragem, disciplinada no 
Capítulo XIV do Título I, Livro IV, do Código, sob a rubrica ‘Do Juízo Arbitral’. E por que motivo não quis o 
legislador inovar a respeito da material, derrubando incabíveis exigências formalistas para a homologação do 
laudo arbitral, disciplinando o conteúdo e a execução específica da cláusula compromissória, dando força à 
sentença arbitral, prestigiando o árbitro e atribuindo-lhe maior poder? Por que não aproveitou oportunidade 
para dar condigno tratamento ao juízo arbitral, tornando-o suficientemente prático para facilitar sua utilização 
no Brasil? A primeira resposta que se pode oferecer à indagação é que o legislador não teve coragem 
necessária para admitir uma reforma que romperia com a tradição brasileira de negar com veemência a 
natureza jurisdicional da arbitragem, restringindo ao máximo a solução de litígios através de julgadores que 
não pertençam ao quadro administrativo estatal. Enquanto na Europa ampliava-se o conceito e a idéia da 
participação do povo na administração da justiça, no Brasil andava-se na contramão da História, tentando deter 
o avanço do que se poderia chamar de democratização da justiça. Ao depois, os compromissos externos do 
país, com o crescente endividamento frente a instituições financeiras alienígenas, multinacionais ou 
transnacionais, não parecia recomendar um avanço significativo da disciplina arbitragem a nível interno, o que 
certamente teria reflexo internacional, obrigando o país a aceitar certos princípios de submissão à jurisdição 
arbitral estrangeira, politicamente inconvenientes. Por outro lado, o temor de que a arbitragem fosse imposta 
por determinados contratantes com conseqüência de seu poderio econômico para a resolução de litígios, 
afastando os juízes estatais, parece ter sido decisivo para que a cláusula arbitral não recebesse tratamento 
legislativo algum no diploma processual. Em síntese, quedou-se praticamente inerte o legislador ao impor 
sobre o juízo arbitral no projeto do Código de Processo Civil. Os artigos constantes do projeto passaram para o 
Código com pouquíssimas alterações, sem que fosse suscitado debate digno de nota. 1.2 O País não poderia, 
entretanto, ficar alheio aos ventos que sopraram da Europa, dando novo influxo ao instituto: as novas leis 
editadas por países europeus mostraram que a arbitragem efetivamente desenvolveu-se de modo surpreendente 
no mundo todo, multiplicando-se os órgãos arbitrais institucionais, sendo necessário rever a lei brasileira, já 
totalmente anacrônica.” (CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 1993. p. 13-14.). 

11 Art. 1.098 É competente para a homologação do laudo arbitral o juiz a que originalmente tocar o julgamento 
da causa. Art. 1.099 Recebidos os autos, o juiz determinará que as partes se manifestem, dentro de dez (10) 
dias, sobre o laudo arbitral; e em igual prazo o homologará, salvo se o laudo for nulo. Art. 1.100 É nulo o 
laudo arbitral: I – se nulo o compromisso; II – se proferido fora dos limites do compromisso, ou em desacordo 
com o seu objeto; III – se não julgar toda a controvérsia submetida ao juízo; IV – se emanou de quem não 
podia ser nomeado árbitro; V – se os árbitros foram nomeados sem observância das normas legais ou 
contratuais; VI – se proferido por eqüidade, não havendo a autorização prevista no artigo 1.075, IV; VII – se 
não contiver os requisitos essenciais exigidos pelo artigo 1.095; VIII – se proferido fora do prazo. Art. 1.101 
Cabe apelação da sentença que homologar ou não o laudo arbitral. Parágrafo único. A cláusula “sem recurso” 
não obsta à interposição de apelação, com fundamento em qualquer dos vícios enumerados no artigo 
antecedente; o tribunal, se negar provimento à apelação, condenará o apelante na pena convencional. Art. 
1.102 O tribunal, se der provimento à apelação, anulará o laudo arbitral: I – declarando-o nulo e de nenhum 
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A arbitragem, portanto, estava sujeita ao controle jurisdicional estatal absoluto – 

que deveria rever desde o procedimento até a justiça da decisão –, numa evidente 

manutenção do poder-dever de realização da justiça como monopólio estatal, refletido na 

necessidade imperativa de jurisdicionalização do procedimento. 

Não se pode ignorar vestígios da excessiva cautela – ou rejeição – do legislador 

quanto ao instituto, para compreender-se que o advento da Lei 9.307/96 representou 

verdadeira revolução no campo da arbitragem, em especial ao eliminar o controle 

jurisdicional das decisões arbitrais (art. 18 da Lei 9.307/96). Entretanto, ainda hoje, 

persistem incertezas quanto à absoluta equivalência entre as jurisdições estatal e arbitral e 

quanto a sua autoridade – ou autoridade do que decidem os tribunais arbitrais – perante o 

mundo concreto. 

Nesse sentido, considerando que a Lei 9.307/96 nada diz acerca do trânsito em 

julgado ou da formação de coisa julgada das sentenças arbitrais, torna-se indispensável 

indagar a adequação científica do instituto à arbitragem, sem que sejam feitas adaptações 

impróprias apenas para acomodá-lo aos parâmetros processuais já conhecidos, sob pena de 

correr-se o risco de utilização inexata, inapropriada ou pouco técnica do instituto12. 

Entretanto, a despeito de a lei não estabelecer – explicitamente – o trânsito em 

julgado da sentença arbitral, todo o sistema jurisdicional tende à prolação de decisões que, 

em sua essência, traduzam uma manifestação final acerca do conflito de interesses e da 

estabilidade das decisões, que não poderão ser rediscutidas judicial ou 

administrativamente, sendo que a segurança jurídica tem na coisa julgada material 

instrumento que condiciona a atividade jurisdicional, protegendo situações jurídicas, 

garantindo-lhes definitividade e incontestabilidade em relação à atividade legislativa 

superveniente13; e à repetição da ação, impedindo que os órgãos jurisdicionais – aqui 

incluídos os arbitrais – se manifestem quanto a conflitos que já tenham sido decididos14. 

                                                                                                                                              
efeito, nos casos do artigo 1.100, números I, IV, V e VIII; II – mandando que o juízo profira novo laudo, nos 
demais casos.  

12 Como adverte Dinamarco: “o refinamento maior ou menor do vocábulo empregado em uma ciência constitui 
válido fator de apreciação de seu próprio grau de refinamento. Onde os conceitos estão mal definidos, os 
fenômenos ainda confusos e insatisfatoriamente isolados, sem inclusão em uma estrutura adequada, onde o 
método não chegou ainda a tornar-se claro ao estudioso, ali é natural que também a linguagem seja pobre e as 
palavras se usem sem grande precisão técnica. Inversamente, onde existe um grau mais profundo de 
conhecimentos e uma estrutura científica mais cuidadosamente modelada, ali a linguagem tende a ser mais 
técnica e mais precisa.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário do processo civil. 1. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. p. 23.). 

13 CF, art. 5o. inc. XXXVI: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
14 “A coisa julgada é instituto cuja função é a de estender ou projetar os efeitos da sentença indefinidamente 

para o futuro. Com isso, pretende-se zelar pela segurança extrínseca das relações jurídicas, de certo modo em 
complementação ao instituto da preclusão, cuja função primordial é garantir a segurança intrínseca do 
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Nesse contexto, as decisões arbitrais não se diferenciam das judiciais e 

caracterizam-se pela definitividade e pela função jurisdicional de estabilização das relações 

sociais, exteriorizando opção política do sistema – que prevê a possibilidade de as partes, 

contratualmente, delegarem funções jurisdicionais a particulares – a fim de evitar 

problemas que decorreriam da possibilidade de rediscutir eternamente questões 

anteriormente decididas15. Afinal, a solução adjudicada de litígios sem intervenção do 

Estado decorre da permissão legal contida no art. 3o § 1o do CPC e da autonomia da 

vontade das partes, a quem se possibilita a escolha de particulares para a prestação de 

função jurisdicional. 

 

2.1 O caráter jurisdicional da arbitragem e a formação da coisa julgada 

Ao Estado, enquanto organização política, atribuíram-se diversos poderes, dentre 

eles o de solucionar conflitos intersubjetivos, denominado Jurisdição, e que é exercido 

precipuamente pelo Poder Judiciário16. Todavia, a definição de jurisdição não é – e não 

pode ser – estática17, variando e se aperfeiçoando com o tempo e, nesse aspecto, o conceito 

de jurisdição civil, encontrado no art. 16 do Código de Processo Civil, é incompleto, pois 

não traz em sua definição a amplitude necessária, cingindo-se a afirmar que é a jurisdição 

civil exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. 

Nos tempos atuais, o Poder Judiciário não detém exclusividade no exercício da 

função jurisdicional, o que ressalva a possibilidade de as partes, na forma da lei, 
                                                                                                                                              
processo, pois que assegura a irreversibilidade das situações jurídicas cristalizadas endoprocessualmente. 
Esta segurança extrínseca das relações jurídicas gerada pela coisa julgada material traduz-se na 
impossibilidade de que haja outra decisão sobre a mesma pretensão. Alegada a existência de coisa julgada, 
cabe ao Magistrado, exercendo seu poder-dever de abstenção, não apreciar o mérito e extinguir o processo, 
proferindo sentença processual, sem exercer qualquer juízo de valor acerca do conteúdo da sentença.” 
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. 
O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 21-22.) 

15 KROETZ, Tarcísio Araújo. Arbitragem: Conceito e pressupostos de validade – De acordo com a Lei 
9.307/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 21-34. 

16 O Poder Judiciário “é o que tem por função precípua interpretar e aplicar a lei nos dissídios surgidos entre os 
cidadãos ou entre os cidadãos e o Estado” (AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 24. ed. Rio de 
Janeiro: Globo, 1985. p. 200.). 

17 Como ensinou Calamandrei: “Do conceito de jurisdição não se pode dar uma definição absolutamente válida 
para todo os tempos e para todos os povos. Não só as formas externas, mediante as quais se desenvolve a 
administração da justiça, mas também os métodos lógicos de julgar têm um valor contingente que não pode 
ser determinado senão em relação a um determinado momento histórico. [...] O Estado, cuja função 
fundamental é a preservação da ordem social, regulamenta com esse fim a convivência dos cidadãos 
estabelecendo o direito objetivo, ou seja, as normas às quais os indivíduos devem, em suas relações sociais, 
ajustar sua conduta. Portanto, os cidadãos já encontram exteriormente formulada esta vontade superior do 
Estado, que lhes ordena a manter uma determinada conduta e exige que a obedeçam a qualquer custo. Mas o 
modo de formular esta vontade pode variar, segundo os lugares e segundo os tempos” (CALAMANDREI, 
Piero. Instituições de direito processual civil. Tradução de Douglas Dias Ferreira. 2. ed. Campinas: 
Bookseller, 2003. v. 1. p. 102-103.). 
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instituírem juízo arbitral para processar e decidir suas causas (artigo 42 do próprio Código 

de Processo Civil) e, nesse contexto, complementando o conceito de jurisdição, o art. 1o da 

Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem) deixa claro que as pessoas capazes de contratar – e 

também a administração pública direta e indireta (incluído pela Lei no 13.129, de 2015) – 

poderão utilizar a arbitragem, meio heterocompositivo de conflitos, para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis, como § 1o do artigo 3o do Código de Processo 

Civil. 

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, é possível concluir-se que a 

legislação não apenas permite, mas fomenta e reconhece a validade da solução de litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis fora do Poder Judiciário, sendo que a 

utilização dessa prerrogativa não institui uma Jurisdição paralela18; trata-se, antes, de 

divisão funcional – ou de competência – facultativa –, colocada à disposição das partes, 

para a solução de determinadas causas, nos limites impostos pela legislação, atribuindo o 

exercício da jurisdição a particulares, para que profiram sentença equivalente à sentença 

proferida pelo juízo estatal19. 

                                                
18 “Como são inúmeros os processos que podem ser instaurados em decorrência dos conflitos interindividuais 

que surgem em um país e múltiplos também os órgãos jurisdicionais, é facilmente compreensível a 
necessidade de distribuir esses processos entre esses órgãos. A jurisdição como expressão do poder estatal é 
uma só, não comportando divisões ou fragmentações: cada juiz, cada tribunal, é plenamente investido dela. 
Mas o exercício da jurisdição é distribuído, pela Constituição e pela lei ordinária, entre os muitos órgãos 
jurisdicionais; cada qual então a exercerá dentro de determinados limites (ou seja, com referência a 
determinado grupo de litígios). Chama-se competência essa quantidade de jurisdição cujo exercício é 
atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos (Liebman). Nessa mesma ordem de idéias é clássica a 
conceituação da competência como medida de jurisdição (cada órgão só exerce a jurisdição dentro da medida 
que lhe fixam as regras sobre competência. E assim a função jurisdicional, que é uma só e atribuída 
abstratamente a todos os órgãos integrantes do Poder Judiciário, passa por um processo gradativo de 
concretização, até chegar-se à determinação do juiz competente para determinado processo; através das 
regras legais que atribuem a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a dada categoria de causa 
(regras de competência), excluem-se os demais órgãos jurisdicionais para que só aquele deva exercê-la ali em 
concreto. Diz-se, pois, que há uma relação de adequação legítima entre o processo e o órgão jurisdicional 
(noção concreta da competência – Celso Neves)” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada 
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 
p. 229-330.). 

19 No mesmo sentido, Mateus Aimoré Carreteiro: “O objetivo primordial da competência é a organização de 
tarefas e racionalização do trabalho, por motivos de conveniência e de administração de justiça. A fim de 
conseguir melhores resultados, o legislador utiliza-se dos mais variados critérios para especialização das 
diversas atividades jurisdicionais: facilitar a realização de atos processuais ou colheitas de provas, melhor 
organizar o ofício dos juízes etc. De acordo com os valores envolvidos, as regras de competência podem ser 
denominadas relativas ou absolutas. As regras de competência relativa prestigiam a vontade das partes, 
permitindo a elas decidirem sobre a sua aplicação ou não diante do caso concreto. As regras de competência 
absoluta, por sua vez, são fundadas em razões de ordem pública, para as quais a liberdade das partes deve ser 
desconsiderada com prevalência do interesse público. Tratando-se de caso em que não há interesse de ordem 
pública, as partes podem manifestar a sua vontade de modo a produzir determinado efeito relativamente ao 
processo, tal como ocorre com a cláusula de eleição de foro e a cláusula compromissória. Por meio da 
cláusula de eleição de foro, as partes celebram negócio jurídico processual para derrogar, mediante contrato 
escrito, as normas de competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as 
demandas oriundas de direitos e obrigações (CPC/2015, art. 63). Tecnicamente, nesse caso, ocorre a 
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Os juízos arbitral e estatal podem, portanto, ser compreendidos como vias 

jurisdicionais concorrentes, facultando-se às partes excluírem do Poder Judiciário Estatal a 

cognição de determinada lide, mediante a celebração de convenção de arbitragem, que 

possibilitará o exercício do poder jurisdicional por órgão privado (artigo 3o da Lei 

9.307/96). 

Cuida-se, nessa medida, de hipótese de competência concorrente e, por isso, de 

incompetência relativa, que não pode ser conhecida de ofício, devendo ser arguida pela 

parte sob pena de preclusão e prorrogação da competência – como ocorre na hipótese de as 

partes estabelecerem foro de eleição, conforme previsão dos incisos II e X do art. 337 do 

Código de Processo Civil. 

Tal entendimento se coaduna com o disposto no inciso VII do artigo 485 do Código 

de Processo Civil, que prevê 2 (duas) hipóteses em que o juízo estatal deverá reconhecer 

que não tem competência para decidir o mérito da questão. A primeira consiste no 

acolhimento de alegação de existência de convenção de arbitragem, relativa ao objeto da 

ação que lhe é submetida; e a segunda decorre do reconhecimento pelo juízo arbitral acerca 

de sua competência para o processamento e julgamento da demanda submetida ao juízo 

estatal. 

O juízo estatal, diante de situação que coloque em confronto a sua competência – 

residual – ante a existência de convenção de arbitragem, poderá, por exemplo, determinar 

que o juízo arbitral se manifeste acerca de sua competência ou suspender o processo estatal 

na hipótese de que já se tenha requerido a instauração do procedimento arbitral e, portanto, 

dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de 

relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (artigo 313, 

inciso V, alínea a do Código de Processo Civil). 

Nesse sentido, até que haja o pronunciamento do juízo arbitral quanto à sua 

competência, haverá vias jurisdicionais concorrentes, sendo perfeitamente possível às 

partes que tenham celebrado cláusula compromissória e/ou compromisso arbitral 

renunciarem ao procedimento privado anteriormente eleito, optando pela via judicial. 

E nesse, contexto, basta que, uma vez ajuizada a demanda perante o Juízo Estatal, 

não se alegue, em sede de defesa, a existência de convenção de arbitragem. Por se tratar de 

                                                                                                                                              
prorrogação voluntária expressa da competência por meio da eleição de foro pelas partes contratantes. Por 
sua vez, mediante a cláusula compromissória, as partes decidem submeter litígios futuros, decorrentes de 
determinado contrato, à arbitragem” (CARRETEIRO, Mateus Aimoré. Tutelas de urgência e arbitragem. 1. 
ed. da obra Manual de Direito Empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 180-181.). 
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competência relativa, a competência do juízo arbitral não poderá ser declarada de ofício, 

nos termos da Súmula 33 do STJ20. 

Portanto, ao se instaurar o juízo arbitral, não se está a inaugurar uma nova 

Jurisdição, mas a delegar-se poder jurisdicional a particulares para o julgamento da 

demanda, nos termos e limites impostos pela lei, havendo absoluta equivalência entre as 

decisões que proferem 21 , cuidando-se apenas de métodos distintos de exercício da 

jurisdição. 

Nesse contexto a sentença arbitral, conforme redação do artigo 31 da Lei de 

Arbitragem, produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença 

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

cuja eficácia não está condicionada a qualquer ato jurisdicional, quanto menos 

homologação22. 

Esse grau de equivalência entre as decisões arbitral e judicial talvez seja o ponto 

mais emblemático na teoria da coisa julgada arbitral, pois demonstra que o legislador, 

efetivamente, pretendeu conferir paridade a tais decisões. Essa opção legislativa que 

implica uma série de consequências processuais, dentre as quais estão os efeitos da 

sentença, sua eficácia preclusiva, os limites objetivo e subjetivo, a extensão do julgamento 

e a formação de coisa julgada material23. 

O caráter jurisdicional da arbitragem, essencial para o fim de reconhecer que suas 

decisões são aptas a produzir coisa julgada material, também encontra fundamento no 

artigo 18 da Lei 9.307/96 que, além de equiparar o árbitro ao juiz estatal, é explícito ao 

afirmar que a sentença arbitral não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder 

Judiciário, demonstrando que a sentença arbitral é apta a produzir os mesmos efeitos da 

sentença estatal, constituindo título executivo judicial quando condenatória (artigo 515, 
                                                

20 Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula no 33, 2a Seção, j. em 24 
out. 1991, DJ de 29 out. 1991.). 

21 Nas palavras de Pedro A. Batista Martins: “Também a sentença arbitral tem sido encarada pelo Judiciário nos 
seus exatos e extensos limites. Tem a natureza de ato jurisdicional e, consequentemente, produz os mesmos 
efeitos de uma decisão judicial.” (Arbitragem: aspectos das decisões do Poder Judiciário. Disponível em: 
www.batistamartins.com. Acesso em: 14 fev. 2017.). 

22 Como ensina Bonicio: “o elo mais importante das relações entre a arbitragem e o Poder Judiciário está na 
equiparação que o novo CPC faz, assim como o CPC de 1973 fazia, das decisões arbitrais às decisões 
judiciais, para efeito de execução de dívida” (BONICIO, Marcelo José Magalhães. Princípios do processo no 
novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 234.). 

23 Para Carmona: “A equiparação entre a sentença estatal e a arbitral faz com que a segunda produza os mesmos 
efeitos da primeira. Por consequência, além da extinção da relação jurídica processual e da decisão da causa 
(declaração, condenação ou constituição), a decisão de mérito faz coisa julgada às partes entre as quais é 
dada (e não beneficiará ou prejudicará terceiros). Sendo condenatória a sentença arbitral, constituirá título 
executivo e permitirá a constituição de hipoteca judicial” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e 
processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 314.). 
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inciso VII, do Código de Processo Civil), e que o legislador optou por conferir 

jurisdicionalidade ao procedimento e às decisões emanadas por órgãos arbitrais e, assim, 

atribuir equivalência plena entre as decisões proferidas em sede arbitral e estatal. 

Essa equivalência entre as decisões que emanam do juízo estatal e do juízo arbitral 

impõe a ambos a observância dos mesmos princípios constitucionais 24  e 

infraconstitucionais relacionados à administração da justiça, tais como aqueles previstos no 

artigo 21, § 2o, da Lei de Arbitragem: (i) contraditório, (ii) igualdade das partes, (iii) 

imparcialidade do árbitro e (iv) livre convencimento, considerados subdivisões do 

princípio do devido processo legal25, previsto no artigo 5o, inciso LIV da Constituição 

Federal – e que deve ser observado em todos os procedimentos jurisdicionais – incluindo, 

obviamente, a necessidade de observância de diversos princípios, além daqueles já 

indicados, como o princípio – ou garantia – da coisa julgada, considerando-se que, de 

forma geral, são justamente eles – os princípios – que limitarão a vontade das partes e as 

decisões arbitrais26. 

Nesse aspecto, os órgãos arbitrais, estão sujeitos a um modelo constitucional27, que 

exige observância das mesmas premissas que o processo estatal 28 , principalmente 

                                                
24 Como bem observa Luís Roberto Barroso: “Os princípios constitucionais são, precisamente, a síntese dos 

valores principais da ordem jurídica. A Constituição, como já vimos, é um sistema de normas jurídicas. Ela 
não é um simples agrupamento de regras que se justapõem ou que se superpõem. A idéia de sistema funda-se 
na de harmonia, de partes que convivem sem atritos. Em toda ordem jurídica existem valores superiores e 
diretrizes fundamentais que ‘costuram’ suas diferentes partes. Os princípios constitucionais consubstanciam 
as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de 
partida e os caminhos a serem percorridos.” (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da 
Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 141.). 

25 Sobre o tema, é precisa a lição de Marcelo José Magalhães Bonicio: “[...] é preciso indagar em que medida, 
em determinada situação do processo civil, algum litigante precisaria se valer da garantia do devido processo 
legal para proteger seus interesses, se a própria Constituição já dá a esse litigante várias outras garantias 
processuais, todas aparentemente mais úteis e mais específicas, como a ampla defesa e o contraditório.” 
(BONICIO, Marcelo José Magalhães. Princípios do processo no novo Código de Processo Civil. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 69.). 

26 “Tenta-se aqui, inicialmente, de modo correto posicionar a relação existente entre jurisdição e arbitragem. E 
por que isso? Porque a jurisdição se realiza através de uma série de atos, cujo conjunto constitui o processo. 
Assim, se a arbitragem for considerada jurisdição, ou ao menos for equiparada a esta, terá de necessariamente 
(como de fato é) ser realizada através de um processo, que necessariamente será informado pelos mesmos 
princípios que informam o processo civil. Mais ainda, esses princípios servirão como limitadores da vontade 
das partes e dos árbitros. Isso não é válido apenas para o Direito brasileiro, mas para todos aqueles sistemas 
jurídicos mais desenvolvidos” (SILVA NETO, Orlando Celso da. Princípios do processo na arbitragem. In: 
CASELLA, Paulo B. (Coord.). Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
LTr, 1999. p. 346.). 

27 Nas palavras de Dinamarco: “A consciência da natureza jurisdicional da arbitragem e de sua inserção na 
teoria geral do processo põe à margem de qualquer dúvida a imperiosidade de abrigá-la sob o manto do 
direito processual constitucional – o que importa considerar seus institutos à luz dos superiores princípios e 
garantias endereçados pela Constituição a todos os institutos processuais e particularmente àqueles de caráter 
jurisdicional. Parte da doutrina especializada esmera-se em fazer essa atração da arbitragem ao sistema de 
garantias e princípios endereçados diretamente ao direito processual estatal, o que constitui valiosa premissa 
metodológica indispensável ao seu bom entendimento e à correta solução dos problemas que lhe são 
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considerando-se que o próprio Estado possibilita às partes atribuírem jurisdição a 

determinado(s) particular(es) para que decida(m) conflitos de interesses, reservando-se o 

poder de imposição das decisões (coertio)29. Assim, nem as partes, tampouco os árbitros 

poderão, no curso do procedimento arbitral, deixar de observar Princípios 

Constitucionais30, o que implicaria – a despeito das diferenças entre os métodos de solução 

de conflitos – possibilidade de adoção de procedimentos que violassem a própria ordem 

pública31. 

Mais do que isso, o procedimento arbitral também deve se desenvolver à luz do 

Princípio da Segurança Jurídica, considerando-se, justamente, a equivalência entre as 

decisões arbitrais e estatais, devendo observar a garantia da coisa julgada (consistente na 

proibição de bis in idem), a fim de se evitar a repetição inútil da mesma demanda e, 

consequentemente, preservar a higidez do sistema e a credibilidade dos órgãos 

judicantes32. 

                                                                                                                                              
inerentes” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: 
Malheiros, 2013. p. 24.). 

28 Para Yarshell: “Com efeito, não é possível isolar ‘arbitralistas’ e ‘processualistas’, como se o exercício do 
poder conferido ao árbitro não estivesse sujeito ao modelo processual ‘geral’. A existência de um 
microssistema diferenciado não exclui necessário e proveitoso confronto com o ‘macrossistema’, 
precisamente para que se determine quais os limites da especialidade e até onde ela derroga as regras gerais.” 
(YARSHELL, Flávio Luiz. Breves considerações sobre arbitragem e prova. Disponível em: 
www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/breves-consideracoes-sobre-arbitragem-e-prova/9779-. Acesso 
em: 05 maio 2016.). 

29 Como observa Wald: “Mediante a arbitragem, o Estado delegou a distribuição da Justiça, ressalvando tão 
somente o controle e aplicação das normas de ordem pública e reservando ao Poder Judiciário a execução 
coercitiva das decisões proferidas” (WALD, Arnoldo. Os meios judiciais do controle da sentença arbitral. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 41, jan.-abr. 2004.).  

30 José Lebre de Freitas, ao comentar antiga Lei da Arbitragem Voluntária de Portugal, esclarece que no sistema 
jurídico português: “a atribuição às partes da faculdade de determinarem as regras processuais aplicáveis e, 
na falta desta determinação, a concessão aos árbitros de um poder com idêntico conteúdo (art. 15) não pode 
levar à preterição de normas processuais de direito português de natureza imperativa, como são as que 
regulam os pressupostos processuais e a formação do caso julgado.” (FREITAS, José Lebre de. O caso 
julgado na arbitragem internacional que tem lugar em território português. Revista de Processo, São Paulo, n. 
159, p. 79, 2008.).  

31 Na visão de Aprigliano: “[...] a limitação imposta pela ordem pública serve para evitar que as partes elejam 
legislação estrangeira para reger suas relações, visando com isso a obtenção de vantagens indevidas, ou 
prática de fraudes, fugindo à aplicação de normas obrigatórias, que determinariam solução diversa para 
aquele mesmo conflito. Por isso é que se disse, repetindo ensinamento bastante sedimentado, que a 
autonomia da vontade encontra na ordem pública o seu principal limitador” (APRIGLIANO, Ricardo de 
Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito processual civil. 
São Paulo: Atlas, 2011. p. 43.). 

32 Nos dizeres de Bonicio: “Em linhas gerais, é correto dizer que a coisa julgada, ou melhor, a impossibilidade 
de se voltar a discutir aquilo que já foi decidido na sentença, é um imperativo da segurança jurídica e, 
portanto, um dos fatores que contribuem para a paz social. Naturalmente, para atingir esse grau de 
indiscutibilidade, é preciso que a decisão proferida tenha sido precedida de um amplo contraditório a respeito 
das alegações das partes e também que o juiz tenha, segundo a amplitude de cada procedimento (grau de 
cognição), permitido a realização de provas e debates. É essa a estreita ligação que une a garantia do 
contraditório à coisa julgada, caso contrário o sistema, para além de ilegal, seria profundamente injusto com 
as partes, permitindo a incidência da coisa julgada mesmo sem antes ter observado tal garantia (condenar sem 
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Esses argumentos se somam ao Princípio da Unidade da Jurisdição, segundo o 

qual não há divisões, a não ser funcionais, no exercício do poder jurisdicional33, de 

maneira que a arbitragem está integrada ao sistema processual, sob a ótica dessa unidade34 

e da paridade entre as decisões emanadas pelos juízos estatal e arbitral. 

Questiona-se, contudo, se haverá situações em que o procedimento arbitral, por 

disposição das partes, deverá – ou poderá – deixar de atender a princípios inerentes ao 

procedimento estatal, e se nesses casos estará obrigado – assim como ocorre no 

procedimento estatal – a evitar afronta à garantia da coisa julgada, ou a impedir a repetição 

de ação materialmente transitada em julgado. 

Dessa forma, a necessidade de respeitar-se a garantia da coisa julgada evidencia 

que a repetição de procedimentos – capazes de dar ensejo à coexistência de decisões 

conflitantes – deve ser objeto de atenção e desenvolvimento de mecanismos de contenção, 

previstos ou não na legislação processual civil, de modo a evitar o risco de prolação de 

decisões capazes de apreciar e decidir questões já solucionadas por órgão jurisdicional 

arbitral ou estatal. 

  

                                                                                                                                              
ouvir) [...] Assim, embora o assunto demande um estudo que escapa dos limites do presente trabalho, é 
possível afirmar que existe intensa relação entre contraditório e coisa julgada, porque, sem essas garantias, 
não é correto conferir estabilidade às decisões proferidas. [...] Esse tema tem forte relação com a garantia do 
contraditório, porque lança luzes sobre as relações existentes entre essa garantia e a estabilidade das decisões 
judiciais” (BONICIO, Marcelo José Magalhães. Princípios do processo no novo Código de Processo Civil. 
São Paulo: Saraiva, 2016. p. 108-110.). 

33 “jurisdição, como expressão do poder estatal, a rigor não comporta divisões, pois falar em diversas jurisdições 
num mesmo Estado significaria afirmar a existência, aí, de uma pluralidade de soberanias, o que não faria 
sentido; a jurisdição é em si mesma tão una e indivisível quanto o próprio poder soberano” (CINTRA, 
Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do 
Processo. 16. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 140.) 

34 Nesse sentido, a lição de Luis Fernando Guerrero: “O que caracteriza a jurisdição, na verdade, é o poder 
investido pelas partes ou pelo Estado ao árbitro ou ao juiz togado, de fazer aplicar a lei ao caso concreto que 
lhe é trazido, solucionando-o. Dessa forma, não há como negar que há jurisdição na atividade do árbitro” 
(GUERRERO, Luis Fernando. Árbitros, juízes e conflitos de competência. In: PINTO, Ana Luiza Baccarat 
da Motta; SKITNEVSKY, Karin Hlavnicka (Coords.). Arbitragem nacional e internacional: os novos 
debates e a visão dos jovens arbitralistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 81.). 
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3 OS LIMITES DA INTERPRETAÇÃO DA GARANTIA DA COISA 

JULGADA NO ÂMBITO DA ARBITRAGEM 
Nesse capítulo buscaremos demonstrar que, embora a lei não diferencie as 

sentenças arbitrais das estatais, há especificidades na interpretação da coisa julgada arbitral 

e, assim, examinaremos diferentes aspectos que se apresentam, considerando a 

inaplicabilidade das regras previstas no Código de Processo e a omissão da Lei 9.307/96, 

quanto ao instituto, além do fato de que nessa esfera sobreleva a vontade das partes – e dos 

árbitros –, seja pelo estabelecimento do procedimento arbitral, seja pela adoção das regras 

de determinada Câmara ou regulamento específico. 

Parte importante desse estudo consistiu na análise da estrutura lógica da coisa 

julgada arbitral e dos limites de sua interpretação e aplicação jurídica, com vistas a 

demonstrar algumas de suas peculiaridades e objetivando alcançar um conceito abstrato, 

aplicável a distintas realidades35. 

O inter-relacionamento de institutos de natureza arbitral e processual revelou 

perspectiva ampliativa e, portanto, distinta de conceitos inerentes à compreensão 

tradicional da coisa julgada. Sem dúvida, a natureza jurisdicional da arbitragem e sua alta 

carga volitiva resultaram na necessidade de se analisarem diferentes aspectos e nuances 

acerca da estabilização dos efeitos das decisões arbitrais. 

 

3.1 Coisa julgada arbitral, efeitos da sentença. A aplicação da coisa julgada em sede 

de arbitragem 

Qualquer que seja a ordem de estudo que se faça acerca da coisa julgada, deve ser 

submetido, necessariamente, à análise dos comandos que emanam da sentença, sua função 

e conteúdo, na medida em que a coisa julgada representa – ou ao menos visa a representar 

– proteção aos efeitos da sentença e à situação definida no processo. 

Contudo, a redação do art. 31 da Lei 9.307/96 abre margem para interpretação no 

sentido de que a sentença arbitral produziria os mesmos efeitos da sentença judicial, mas 

que não transitaria em julgado, considerando-se que, segundo a lição de Liebman, coisa 

julgada não se trata de efeito, mas de qualidade da sentença36. 

                                                
35 Como ensina Reale: “A pesquisa, no mundo jurídico, visa sempre a um momento de aplicação” (REALE, 

Miguel. Lições preliminares de direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 325.). 
36 Na lição de Liebman: “a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com precisão, como a imutabilidade 

do comando emergente de uma sentença. Não se identifica ela simplesmente com a definitividade e 
intangibilidade do ato que pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade, mais intensa e mais 
profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e torna assim imutáveis, além do ato em sua existência 
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De fato, coisa julgada e efeitos – ou eficácia – da sentença são conceitos distintos37, 

e, nesse aspecto, é importante observar que a redação do artigo 31 da Lei de Arbitragem 

realmente não prevê o trânsito em julgado da sentença arbitral, dando ensejo a essa 

equivocada – diga-se – mas pertinente indagação, abrindo flanco, inclusive, para 

entendimento, no sentido privatista da arbitragem e da sentença arbitral, que impediria seu 

trânsito em julgado, ao argumento de que a coisa julgada é atributo que recai apenas sobre 

atos jurisdicionais e sendo a sentença arbitral um ato privado, não estaria acobertada pela 

imutabilidade que a coisa julgada confere, exclusivamente, àqueles atos. 

Levanta-se, assim, dúvida por parte da doutrina, quanto ao fato de que a própria 

teoria de Liebman acerca da coisa julgada distinguiu, com nitidez, os efeitos da sentença, 

da qualidade protetiva de imutabilidade que lhe confere o trânsito em julgado, por meio da 

formação de coisa julgada material38. 

                                                                                                                                              
formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato. A eficácia natural da sentença, com a aquisição dessa 
ulterior qualidade, acha-se, então, intensificada e potencializada, porque se afirma como única e imutável 
formulação da vontade do Estado de regular concretamente o caso decidido. E essa imutabilidade 
característica  do comando, nos limites em que é disciplinada pela lei, opera, não já em face de determinadas 
pessoas, mas em face de todos os que no âmbito do ordenamento jurídico têm institucionalmente o mister de 
estabelecer, de interpretar ou de aplicar a vontade do Estado, não se excluindo o próprio legislador, que não 
poderá por isso mesmo mudar a normação concreta da relação, a qual vem a ser estabelecida para sempre 
pela autoridade da coisa julgada” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Tradução de 
Alfredo Buzaid e Benvindo Aires (tradução dos textos posterior à edição de Ada Pellegrini Grinover). 2. ed. 
Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1981. p. 54.). 

37 Nesse sentido, Araken de Assis: “Adotou o legislador, no art. 29 da Lei 9.307/96, a palavra ‘sentença’ para 
designar o ato que põe fim à arbitragem, em lugar da terminologia consagrada pela tradição do direito pátrio 
(‘laudo arbitral’), e conferiu a semelhante pronunciamento autoridade análoga à sentença proferida por órgão 
judiciário, a teor do art. 31 do mesmo diploma, aduzindo que, ‘sendo condenatória constitui título executivo’. 
Daí a necessidade de alterar o art. 584, III, mencionando, explicitamente, a ‘sentença arbitral’ nesta condição. 
[...] Tirante a dúvida sobre o alcance do art. 31 da Lei 9.307, na medida em que somente aos provimentos 
judiciais se reconhece a autoridade de coisa julgada, tal ‘sentença’ poderá impor a um dos litigantes, 
efetivamente, determinada prestação, inclusive no tocante às despesas da arbitragem (art. 11, V), e, assim, 
ostentar conteúdo condenatório. Isto poderá decorrer, ademais, da homologação de acordo das partes no 
curso do procedimento arbitral (art. 28 da Lei 9.307/96). À semelhança do que se afirmou no tocante à 
sentença homologatória de transação e de conciliação [...], inexistirá execução de ‘sentença’ arbitral de 
conteúdo declarativo, constitutivo, mandamental ou executivo (p. ex., que decretar despejo) nos moldes do 
Livro II do Código. O art. 31, in fine, da Lei 9.307/96 estabelece que só a ‘sentença’ condenatória ensejará 
execução” (ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execução. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998. p. 134-135.). 

38 Nas palavras de Talamini: “O fundamental é reconhecer que a coisa julgada não se identifica, em si mesma, 
com as eficácias (declaratória, constitutiva, condenatória ou mandamental etc.) que a sentença veicula, como 
uma resposta à demanda de tutela nem com as demais eficácias secundárias externas tradicionalmente 
reconhecidas. Mas, uma vez estabelecida essa distinção, cumpre reconhecer que a qualidade de imutabilidade 
– recaia ela sobre os efeitos da sentença (Liebman), sobre o conteúdo do comando (Barbosa Moreira) ou 
sobre o efeito declaratório da sentença (Ovídio Baptista da Silva) – está necessariamente vinculada à idéia de 
que antes era possível examinar algo e depois já não é mais. Ou seja, está indissociavelmente atrelada à 
noção de mudança de situação jurídica (de permitido para proibido). Portanto, em certa perspectiva – e sem 
prejuízo da precisa distinção entre efeitos (ou demais efeitos) da sentença e sua imutabilidade – o advento da 
coisa julgada pode ser visto em si mesmo como uma eficácia própria, constitutiva (insista-se: inconfundível, 
de todo modo, como os efeitos principais, secundários e anexos da sentença tradicionalmente considerada. 
Com o trânsito em julgado, constitui-se situação jurídica de indiscutibilidade judicial do comando contido 
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O conceito de coisa julgada, aqui entendido como garantia constitucional39 (artigo 

5o, inciso XXXVI da Constituição Federal), imuniza as sentenças quanto a alterações 

legislativas e assegura a impossibilidade de discutir-se e de decidir-se novamente sobre 

lide já solucionada (efeito negativo da coisa julgada)40. 

O artigo 29 da Lei 9.307/96, por sua vez, estabelece que uma vez proferida a 

sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, considerando-se a ausência de recursos 

legais, esgotam-se os poderes do árbitro, e a sentença arbitral que já era imutável, uma vez 

decorrido o prazo da ação anulatória (art. 30 da Lei 9.307/96), torna-se definitiva41 a não 

ser que: 

(i) as partes com fundamento nos incisos do art. 30 da Lei 9.307/96 requeiram ao 

árbitro ou ao tribunal arbitral que: 

a) corrija qualquer erro material da sentença arbitral (inc. I); 

b) esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral; ou  

c) se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a 

decisão. 

(ii) anulada a sentença, restar determinado que o árbitro ou o tribunal profira nova 

sentença arbitral (artigo 33, § 2o, II da Lei)” 42; ou  

                                                                                                                                              
na sentença” (TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 
44.). 

39 Novamente Liebman: “[...] o instituto da coisa julgada pertence ao direito público e mais precisamente ao 
direito constitucional” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Tradução de Alfredo 
Buzaid e Benvindo Aires (tradução dos textos posteriores à edição de Ada Pellegrini Grinover). 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1981. p. 55.). 

40 Como observa Lucon: “Na hipótese de efetiva satisfação de um direito, extingue-se eventual interesse para o 
ajuizamento de outra demanda com o mesmo propósito” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação 
entre demandas. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 117.). 

41 Segundo ensina Tucci: “[...] proferida a sentença arbitral, não há previsão legal para que seja ela submetida a 
qualquer reexame. Ela é irrecorrível (art. 18). Excetuando-se a regra do art. 30, que autoriza o pedido de 
correção de erro material ou de esclarecimento acerca da omissão, dúvida ou contradição da sentença arbitral, 
irrompe ela definitiva. 
Todavia, o art. 33, também da Lei 9.307/96, possibilita o ajuizamento, pela parte interessada, de ação visando 
à anulação do ato decisório arbitral, com arrimo num dos fundamentos catalogados no precedente art. 32. 
Essa demanda poderá ser proposta, perante o Judiciário, no prazo decadencial de 90 dias, a contar do 
recebimento da notificação da respectiva sentença, devendo ser processada pelas regras do procedimento 
comum ordinário. [...] Decorrido o lapso de 90 dias, a sentença arbitral torna-se imutável em relação às partes 
e seus sucessores. A sucessão (universal ou singular) enseja a transferência ao sucessor de todas as posições  
jurídicas ativas e passivas do sucedido, sendo de ressaltar que, na sucessão inter vivos, o conhecimento da 
pendência da arbitragem ou da sentença arbitral, pelo sucessor, que por alguma razão não substitui o 
transmitente no procedimento da arbitragem, é fundamental para que ele vinculado à coisa julgada” (CRUZ 
E TUCCI, José Rogério. Limites subjetivos: da eficácia da sentença e da coisa julgada civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006. p. 138-139.). 

42 Para Wladeck: “Se a ação de anulação foi rejeitada no mérito, não terá cabimento devolver a causa aos 
árbitros. A sentença arbitral será mantida e seus efeitos continuarão se produzindo – ressalvada, claro, a 
possibilidade de as partes disporem sobre a solução arbitral. Havendo trânsito em julgado da decisão judicial 
de improcedência, não será possível impugnar a sentença arbitral pelo mesmo fundamento já deduzido. 
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(iii) a parte interessada ingresse “em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral 

complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem” 

(artigo 33, § 4o, da Lei 9.307/96). 

Nesse ponto é importante diferenciar os conceitos de imutabilidade e definitividade, 

pois a sentença arbitral é imutável assim que proferida, ou seja, sua imutabilidade é 

imediata – ou concomitante – à sua prolação, diferentemente do que ocorre com a sentença 

estatal, suscetível de ser reformada pelos diversos recursos previstos na lei processual e 

cujo trânsito em julgado efetivamente só ocorrerá quando do esgotamento das vias 

recursais, seja pela interposição de todos os recursos previstos na lei, seja pelo decurso do 

prazo por omissão. 

Contudo, há meios de a sentença arbitral ser desconstituída (artigos 32 e 33 da Lei 

9.307/96) – deixando de ser definitiva – e, uma vez anulada, no lugar dela será proferida 

nova sentença, caracterizada pela imutabilidade que lhe confere a coisa julgada. 

Além disso, há, no mínimo, mais 3 (três) razões de cunho processual a justificar a 

incidência da coisa julgada nas sentenças arbitrais, quais sejam: (i) a sentença arbitral uma 

vez proferida é irretratável e de imediata execução ou cumprimento, não fica sujeita a 

recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário (artigo 18 da Lei 9.307/96); e (ii) não há 

recursos arbitrais típicos a possibilitar a mutabilidade – ainda que em tese – do quanto 

restou decidido pelos árbitros; além disso, (iii) o prazo de 90 (noventa) dias para 

ajuizamento da ação anulatória (artigo 33, § 1o da Lei 9.307/96) é bastante reduzido, de 

modo a conferir definitividade ao julgamento arbitral em um prazo exíguo. 

Demonstra-se nessa linha que, embora a jurisdição dos árbitros decorra da vontade 

das partes, toda a atividade jurisdicional, seja ela estatal ou não, tende à prolação de 

decisões que detenham elevado grau de definitividade e imutabilidade, o que se apresenta 

ainda com mais ênfase da esfera arbitral. 

 

3.2 Coisa julgada como princípio e a redação falha – ou incompleta – do art. 31 da Lei 

9.307/96 

Embora seja correta a premissa de que a formação de coisa julgada é fenômeno que 

decorre exclusivamente da atividade jurisdicional, a ausência de previsão legal expressa, 

                                                                                                                                              
Haverá coisa julgada a impedir a repropositura da mesma demanda anulatória. Isso significa que nem mesmo 
por via de oposição ao processo de execução (embargos do executado ou impugnação ao cumprimento de 
sentença) será possível voltar a pedir a anulação da sentença arbitral com base no fundamento já rejeitado 
pelo Poder Judiciário” (WLADECK, Felipe Scripes. Impugnação da sentença arbitral. Salvador: JusPodivm, 
2014. P. 381.). 
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no sentido de que a sentença arbitral transita em julgado, tem relevantes repercussões, 

principalmente pelo fato de que altera a situação jurídica das partes, gera consequências na 

esfera dos direitos intersubjetivos e impossibilita a repetição de demandas43. 

O Regulamento da Câmara de Comércio Internacional (CCI), em seu art. 35, 6, 

estabelece a obrigatoriedade das sentenças que profere:  
Every award shall be binding on the parties. By submitting the dispute to 
arbitration under the Rules, the parties undertake to carry out any award without 
delay and shall be deemed to have waived their right to any form of recourse 
insofar as such waiver can validly be made44. 

 No mesmo sentido, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp 

também prevê que “18.1. A sentença arbitral é definitiva, ficando as partes obrigadas a 

cumpri-la na forma e nos prazos consignados.”. 

Não há dúvida de que esse panorama visa a evitar a coexistência de sentenças 

conflitantes, tratando-se de verdadeira garantia ao exercício do direito de ação e da 

proteção à solução jurisdicional dada ao caso que se submete à apreciação do juízo arbitral, 

evitando-se que processos julgados sejam objeto de novas relações processuais45. 

                                                
43 Nesse aspecto a doutrina estrangeira: “The basic principle of res judicata provides that a right or fact 

specifically put in issue and determined by a court or tribunal of competent jurisdiction cannot later be put 
back into question as between the same parties” (In: BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine; 
REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5. ed. Oxford 
University Press, 2009. p. 561.). Em tradução livre: “O princípio básico da coisa julgada determina que um 
direito ou fato especificamente colocado em questão e decidido por uma corte ou tribunal de jurisdição 
competente não pode mais tarde ser questionado entre as mesmas partes.”. 

44 Em tradução livre: “A sentença será obrigatória para as partes. Ao submeter o litígio à arbitragem sob as 
regras, as partes comprometem-se a realizar qualquer sentença sem demora e será considerada como tendo 
renunciado seu direito a qualquer forma de recurso na medida em que tal renúncia pode validamente ser 
feita.” 

45 Nas palavras de Carmona: “Ainda que o direito sobre o qual tenham as partes controvertido perante o Poder 
Judiciário seja disponível, e mesmo que as partes sejam capazes – premissa para a solução arbitral de 
qualquer controvérsia – a partir do instante em que o Estado decide o litígio de modo estável, não haverá 
mais possibilidade de modificar o dispositivo da sentença. O efeito negativo da coisa julgada consiste, em 
síntese, na proibição de se voltar a discutir, ou decidir, o que consta do dispositivo da sentença de mérito 
irrecorrível em face das mesmas partes, qualquer que seja a ação futura. E, considerando-se a função 
jurisdicional do árbitro, a “ação futura” pode ser judicial ou arbitral, de sorte que seria inválido o 
compromisso arbitral cujo objeto fosse relação jurídica já anteriormente decidida pelo juiz togado ou por 
outro órgão arbitral. É sintomático, relativamente a esse ponto, que diversas leis estrangeiras declarem 
expressamente que a decisão arbitral faz coisa julgada, como acontece na França (art. 1.476 do Nouveau 
Code de Procedure Civile), na Bélgica (art. 1.703 do Code Judiciaire) e em Portugal (onde o art. 26 da Lei 
31/86, que regula a arbitragem, dispôs que a decisão arbitral considera-se transitada em julgado logo que não 
seja suscetível de recurso ordinário). Vale ressaltar, como é intuitivo, que nada impedirá seja a liquidação de 
uma sentença judicial condenatória atribuída aos árbitros, não incidindo aí qualquer vedação: se a 
condenação for genérica (art. 286 do Código de Processo Civil), dará lugar ao incidente liquidação (por 
arbitramento ou por artigos), de caráter declaratório (arts. 475-A a 475-H do Código de Processo Civil), de 
sorte que os litigantes poderão – apenas para o efeito de apurar o limite da condenação – socorrer-se da 
arbitragem. Em outros termos, numa hipótese como esta, o árbitro (ou o tribunal arbitral) não voltará a 
decidir sobre pretensão anteriormente solucionada, cingindo-se a atividade arbitral a apurar o quantum 
debeatur, sem que possam modificar a anterior decisão que estabeleceu o an debeatur” (CARMONA, Carlos 
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Entretanto, o entendimento de que haveria absoluta equivalência entre as sentenças 

arbitral e judicial talvez não seja suficientemente técnico para, por essas razões, justificar a 

incidência da coisa julgada sobre a sentença arbitral46. 

Transportar para a arbitragem conceitos e definições de direito processual pode dar 

ensejo a indesejada simplificação, quer pela ausência de estruturação de um pensamento 

hígido acerca da formação da coisa julgada arbitral, quer pela possibilidade – ainda que 

teórica – de as partes renunciarem à estabilidade que a coisa julgada lhes proporciona e 

estabelecerem a formação de um novo painel arbitral para julgar a mesma questão. 

De outro lado, parte da doutrina refuta a existência de coisa julgada arbitral, 

fundando seu pensamento, principalmente, na ausência de previsão legal nesse sentido; e 

no caráter negocial privado da arbitragem47. De fato, embora o art. 18 da Lei de 

                                                                                                                                              
Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 56-57.). 

46 Para justificar a formação de coisa julgada sobre a sentença arbitral, Roque J. Caivano (Gerente Jurídico de la 
Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires) chega a referir-se à existência de um princípio 
universal de equivalência entre as sentenças arbitral e judicial: “Es un principio universalmente reconocido 
que los laudos arbitrales son equiparables a las sentencias judiciales, en cuanto resuelven un conflicto con 
carácter y con efecto de cosa juzgada. De allí que, en términos generales, el cumplimiento forzado de los 
laudos se persigue por procedimientos similares – cuando no idénticos a los que se aplican para la ejecución 
de las sentencias. Esta asimilación, que tiene recepción normativa en la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos, no es producto de la imposición forzada del legislador, sino que tiene su origen en la comprensión 
del verdadero significado del arbitraje como sistema de resolución de conflictos. El sentido de las normas que 
imponen la ejecución e los laudos arbitrales el trámite procesal de ejecución de sentencias, surge de 
reconocer que la jurisdicción, la función de administrar justicia resolviendo las controversias que puedan 
suscitarse entre los miembros de la una comunidad, no es monopolio de los órganos del Estado” (CAIVANO, 
Roque J. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. In: PUCCI, Adriana Noemi (Coord.). 
Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: LTr, 1998. p. 138-187.). Em tradução livre: “É um 
princípio universalmente reconhecido que as sentenças arbitrais são comparáveis às sentenças judiciais, tão 
logo resolvam um conflito de caráter e com o efeito de coisa julgada. Assim, em termos gerais, a execução 
forçada das sentenças arbitrais é feita por meio de procedimentos similares – se não idênticos aos aplicados 
para a execução de sentenças. Essa assimilação, que tem recepção normativa na maioria dos sistemas legais, 
não é o produto da imposição forçada do legislador, mas tem sua origem na compreensão do verdadeiro 
significado da arbitragem como um sistema de resolução de conflitos. O significado das regras impostas pela 
execução de sentenças arbitrais o passo processual de execução de decisões, vem reconhecer que a 
competência, a função de administrar a justiça através da resolução de controvérsias que surjam entre os 
membros de uma comunidade, não monopólio dos órgãos do Estado”. 

47 Esse é o caso de Alexandre Freitas Câmara, que nega a aptidão da sentença arbitral para formar coisa julgada 
sob o fundamento de que a arbitragem seria uma espécie de processo não jurisdicional: “Uma última questão 
a ser resolvida diz respeito à aptidão do laudo arbitral para alcançar a autoridade da coisa julgada material. 
Esta, a nosso juízo, deve ser definida (e referimo-nos aqui, especificamente, às sentenças proferidas em 
processo jurisdicional, posto que ainda não se verificou nesta sede se o laudo arbitral pode ser alcançado por 
aquela autoridade) como a situação jurídica correspondente à imutabilidade e incontroversibilidade do 
conteúdo da sentença de mérito não mais sujeita a qualquer recurso ou a reexame necessário. Há que se 
verificar se o laudo arbitral é alcançado por esta autoridade, tornando-se imutável e indiscutível. Diverge a 
doutrina sobre o tema, afirmando-se alguns que o laudo arbitral é apto a alcançar a autoridade de coisa 
julgada, enquanto outros negam esta aptidão. A solução do problema, a nosso sentir, depende da resposta a 
esta outra: a coisa julgada é fenômeno típico da jurisdição? Sendo afirmativa a resposta que se dê a esta 
questão, por coerência seremos levados a concluir que o laudo arbitral não é apto a alcançar a autoridade de 
coisa julgada. Caso contrário, poderemos pesquisar se o laudo alcança ou não tal autoridade. Trata-se, 
portanto, de verdadeira questão prejudicial, antecedente lógico e necessário da solução do problema que aqui 
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Arbitragem exclua a possibilidade de recurso judicial, ou a necessidade de homologação da 

sentença arbitral – o que já seria suficiente à atribuição de caráter jurisdicional à sentença 

arbitral – a ausência de previsão legal acerca do trânsito em julgado da sentença arbitral dá 

ensejo a questionamentos quanto aos fatores que justificariam a formação de coisa julgada 

arbitral. 

Questiona-se, ainda, se uma das partes, fundada na mesma convenção de 

arbitragem, pretender instituir um novo juízo arbitral, caberá ao árbitro verificar os 

elementos da ação – identidade de partes, de causas de pedir e de pedido – para, na 

hipótese de configuração de tríplice identidade, de ofício, ou a requerimento, extinguir o 

segundo processo arbitral com fundamento no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição 

Federal, não se justificando, sobremaneira, a aplicação subsidiária do Código de Processo 

Civil se as partes assim não convencionaram. 

Essa “incerteza” acerca de a sentença arbitral ser – ou não – suscetível à incidência 

do fenômeno da coisa julgada deriva de, no mínimo, 5 (cinco) fatores, a seguir 

apresentados. 

O primeiro decorre da previsão do instituto da arbitragem nos Códigos de Processo 

Civil de 1939 (artigos 1.031 a 1.046) e de 1973 (artigos 1.072 a 1.102), que condicionavam 

a eficácia do ato decisório, até então denominado de “laudo arbitral”, à homologação 

judicial, cuja sentença transitaria em julgado.  

O segundo consiste na influência de sistemas estrangeiros que, tal qual ocorria nos 

Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973, calcados na natureza privada da decisão 

arbitral, condicionam sua eficácia à homologação judicial48. 

                                                                                                                                              
se analisa, e que por tal motivo deve ser apreciado em primeiro lugar. [...] O mais elevado grau de 
imunização a que um provimento pode se sujeitar é a coisa julgada material, fenômeno típico do processo 
jurisdicional de cognição. Há, porém, graus menos elevados de estabilidade em outros provimentos estatais 
(como, e.g., nos atos administrativos e nos atos legislativos em geral), e até mesmo em provimentos 
derivados de processos não estatais, como as decisões de assembléias de acionistas numa sociedade anônima. 
É neste último campo, o dos processos não jurisdicionais, que se vai encontrar a arbitragem, razão pela qual 
se pode afirmar que o laudo arbitral se torna imune a discussões posteriores (mesmo por que, se assim não 
fosse, de nada adiantaria o processo arbitral, restando inteiramente esvaziado o poder dos árbitros), mas não 
se pode afirmar que aquele provimento seja alcançado pela autoridade de coisa julgada material” 
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. p. 110-112.). 

48 Nas palavras de Bonato: “É sabido que, após uma breve temporada de extremo e provavelmente artificial 
favor arbitral havido durante a Revolução Francesa, o instituto sob enfoque foi, ao longo de todo o século 
XIX, objeto de um tratamento legislativo desestimulante. De acordo com a ideologia da centralização do 
poder e da estatalidade da função jurisdicional (cujo exercício cabia somente aos juízes públicos), o Código 
de Processo Civil francês de 1806 e o Código de Processo Civil italiano de 1865 (e nessa mesma linha o seu 
sucessor, o CPC italiano de 1940) adotaram uma postura adversa e desconfiada a respeito da arbitragem, 
instituto então encarado como uma ofensa à unidade da função judiciária estatal. Partindo-se dessa premissa 
ideológica, os legisladores adotaram um diploma legal restritivo da arbitragem, que veio a ser regulada 
segundo ‘pesadas e rigorosas formalidades’ a fim de desestimular ‘sua utilização’. Dois eram, na época, os 
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Interessante é a doutrina do professor Giovanni Bonato49, que, ao analisar a 

legislação brasileira, exclui a formação de coisa julgada arbitral, pois considera que a 

sentença arbitral tem natureza privada50, incapaz, nesse contexto, de ser atingida por esse 

fenômeno. Deve-se ter em mente que o professor Bonato, ao analisar a legislação italiana, 

é explícito ao afirmar que adota a teoria privatista (ou contratual, ou ainda não 

jurisdicional) da arbitragem, razão pela qual, até por uma questão de coerência, afirma que 

a sentença arbitral não faz coisa julgada51. 

O terceiro decorre da ausência de previsão legal explícita acerca do trânsito em 

julgado da sentença arbitral. Veja-se, nesse sentido, que a redação do artigo 31 da Lei 

9.307/96 dificulta a exata equiparação entre as sentenças arbitral e estatal, ao deixar de 

prever o trânsito em julgado da primeira, enquanto que o Código de Processo Civil 

explicitamente se refere ao trânsito da segunda (artigos 503 a 508). 

                                                                                                                                              
principais óbices que o legislador e a jurisprudência haviam erigido para impedir o florescimento da 
arbitragem na prática. De um lado, vale recordar que na França a ausência de uma disciplina legislativa 
expressa no CPC de 1806 acerca da cláusula compromissória levou a Corte de Cassação a declarar a nulidade 
dessa forma de convenção em um célebre acórdão de 1843 (arrêt Prunier). De outro lado, na Itália, onde a 
cláusula compromissória era admitida pela jurisprudência na ausência de uma disciplina normativa 
específica, vigorava, todavia, a regra da homologação obrigatória da sentença arbitral, segundo a qual a 
eficácia jurídica da decisão proferida pelos árbitros estava necessariamente ligada a um provimento judicial 
posterior, como dispunha o art. 24 do CPC italiano de 1865 e, posteriormente, o art. 825 do CPC italiano de 
1940” (BONATO, Giovani. Panorama da arbitragem na França e na Itália. Perspectivas de direito comparado 
com o sistema brasileiro. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/208504/mod_resource/content/0/BONATO%2C%20Arbitragem%2
0na%20França%20e%20na%20Italia..pdf, p. 5-6. Acesso em: 30 out. 2018.). 

49  “Concludendo con il diritto brasiliano dell’arbitrato, accanto alla tesi della natura giurisdizionale 
dell’arbitrato e della identità di effetti tra lodo e sentenza statale – sostenuta da una buona parte della dottrina 
e alla quale sembra essersi ispirato anche il legislatore della LA – ritroviamo anche degli orientamenti 
favorevoli ad offrire delle letture di tipo privatistico del fenomeno arbitrale, delle tesi tendenti ad escludere 
l’idoneità del lodo alla produzione della cosa giudicata materiale facendo leva sulla distinzione tra efficacia e 
autorità della sentenza, nonché delle soluzioni che postulano una minore stabilità del lodo rispetto alla 
sentenza” (BONATO, Giovanni. La natura e gli effetti del lodo arbitrale: studio di diritto italiano e 
comparato. Nápoles: Jovene Ed., 2012. p. 167.). Em tradução livre: “Concluindo com a Lei de Arbitragem 
brasileira, ao lado da tese da natureza judicial da arbitragem e identidade entre arbitragem e julgamento 
estatal – apoiado por uma grande parte da doutrina, e que parece também ter inspirado o legislador da LA – 
também encontrados diretrizes preferido oferecer uma leitura de foco privado quanto ao fenômeno da 
arbitragem, de teses que tendem a excluir a adequação do laudo à produção de coisa julgada material 
contando com a distinção entre eficácia e autoridade da sentença, bem como soluções que exigem menos 
estabilidade do laudo em relação à sentença”. 

50 BONATO, Giovanni. La natura e gli effetti del lodo arbitrale: studio di diritto italiano e comparato. Nápoles: 
Jovene Ed., 2012. 

51 Em recente artigo, o professor Giovanni Bonato reconhece a jurisdicionalidade da arbitragem afirmando que: 
“Filiamo-nos ao entendimento sobre a natureza jurisdicional, contudo é preciso ter em mente que o poder dos 
árbitros de julgar a controvérsia decorre não apenas da lei, mas também da vontade das partes. Nessa linha, 
ressalta-se que é a convenção de arbitragem (cláusula compromissória ou compromisso) que outorga aos 
árbitros o poder de solucionar o conflito” (BONATO, Giovanni. Arbitragem e precedentes. In: YARSHELL, 
Flávio Luiz; BEDAQUE, José Roberto dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). Estudos de 
Direito Processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodivm, 
2018. p. 318.). 
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O quarto fator, que se refere à limitação de as partes, via negócio jurídico 

processual, renunciarem à coisa julgada, à luz do Princípio da Reserva Legal (art. 5o, inciso 

II da Constituição Federal). Seria a coisa julgada um Princípio, ou uma garantia 

fundamental do processo e, portanto, irrenunciável52? Tal questionamento, no âmbito 

negocial característico da arbitragem, permitiria que as partes abdicassem do julgamento 

arbitral para proporem uma nova demanda? Lembrando-se que, não havendo impedimento 

à homologação de transação após a sentença ou ao trânsito em julgado53, haveria óbice a 

uma transação que, após o trânsito em julgado, estabelecesse um novo julgamento arbitral? 

Além disso, pode-se dizer que essa incerteza – e vacilação – doutrinária acerca do 

tema também procede de um quinto fator que, conforme anteriormente tratado, decorre 

novamente da redação do artigo 31 da Lei 9.307/96, que se utiliza, para fins de 

equiparação entre as sentenças arbitral e judicial, da expressão “efeitos da sentença” que, 

conforme ensinou Liebman54, não inclui o conceito de coisa julgada55. Tal entendimento se 

fundamenta no argumento de que outros atos estatais – e até mesmo judiciais – embora se 

tornem imunes, não transitam em julgado. Como exemplos são citados os atos 

administrativos e legislativos, as decisões judiciais proferidas em sede de jurisdição 

voluntária, além das diversas formas de preclusão que geram diferentes graus de 

                                                
52 Nesse sentido, Antonio do Passo Cabral: “Um primeiro limite à convencionalidade são hipóteses em que o 

ordenamento estabelece reserva de lei para a norma processual. Nestes espaços, a vontade das partes não lhes 
autoriza, por acordo, criar uma regra que pudesse derrogar a norma legal” (CABRAL, Antonio do Passo. 
Convenções processuais. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 316.). 

53 “Nada impede que seja celebrada e homologada transação após sentença” (TF – 6a Turma, AC 125.435-BA, 
rel. p. o ac. Min. Américo Luz, j. 24.8.88). Admitindo a transação mesmo no caso de sentença transitada em 
julgado: JTJ 151/87, RJ 312/119, RMDCPC 33/125 (TJDFT, AI 2009.00.2.012673-4). 

54 “As próprias palavras usadas correntemente indicam-nos o caminho que devemos seguir. Hoje não se fala de 
coisa julgada senão para usar uma forma elíptica, a fim de designar a autoridade de coisa julgada (arts. 1.350 
e 1.351 do Cód. Civil Italiano). Ora, essa expressão, assaz abstrata, não pode e não é de referir-se a um efeito 
autônomo que possa estar de qualquer modo sozinho; indica, pelo contrário, a força, a maneira com que 
certos efeitos se produzem, isto é, uma qualidade ou modo de ser deles.” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia 
e autoridade da sentença. Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires (tradução de textos posterior à 
edição de 1945 e notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover). 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1981. p. 5.). 

55 Antonio Carlos Monteiro da Silva Filho defende o entendimento de que a sentença arbitral não forma coisa 
julgada: “a imutabilidade ou indiscutibilidade não são efeitos da sentença, mas do trânsito em julgado. Não 
decorrem de uma conclusão a que tenha alcançado o juiz e muito menos produzem alterações fáticas no 
mundo jurídico. A coisa julgada é consequência direta da não interposição de recurso. É fato que não se 
presume em hipótese alguma, mas está previsto em lei (art. 467 do CPC). Ora, se a lei da arbitragem 
pretendeu estabelecer uma equivalência qualquer entre os efeitos da sentença e os efeitos do laudo arbitral, 
não se pode ver nisso qualquer referência à coisa julgada. Diz-se mais. Como não há referência à coisa 
julgada na Lei de Arbitragem, como existe no nosso Código de Processo Civil, a única conclusão 
tecnicamente aceitável parece de fato ser no sentido de que o laudo arbitral não transita em julgado. A 
consequência prática disso é algo que não vou explorar, mas deixo aberta a imaginação arrojada dos colegas 
advogados” (SILVA FILHO, Antonio Carlos Monteiro da. Processo Civil: um anticristo na arbitragem. 
Revista do Advogado, São Paulo, v. 84, p. 15-16, 2005.). No mesmo sentido: FERNANDES, Marcus 
Vinicius Tenorio da Costa. Anulação da sentença arbitral. São Paulo: Atlas, 2007. p. 48-49. 
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imunização, exemplificando-se com hipótese de inquérito policial arquivado mediante 

decisão administrativa do juiz a requerimento do Ministério Público, argumentando-se que 

se trataria de imunização suficiente a impedir a propositura de denúncia – desde que não 

venham a surgir novas provas, mas que todas essas decisões não formariam coisa julgada. 

Afirma-se, ainda, que a coisa julgada material não incide sobre os efeitos da sentença 

proferida em processo cautelar56. 

Contudo, a despeito desse posicionamento doutrinário, nenhuma das decisões 

mencionadas para justificar tal opinião efetivamente se destina a solucionar controvérsias 

de natureza material, diferentemente do que ocorre com a sentença arbitral, que 

efetivamente decide o mérito e deve ser analisada à luz dos conceitos inerentes à coisa 

julgada material, que tem por escopo evitar que se volte a discutir questão que já restou 

decidida. 

Essa incerteza – ou controvérsia – estaria solucionada se houvesse previsão 

legislativa acerca da formação de coisa julgada arbitral para fins de equiparação exata com 

as sentenças judiciais57. Questiona-se, contudo, se à luz dos Princípios Processuais 

Constitucionais (art. 5, XXXVI da Constituição Federal) haveria, realmente, a necessidade 

de tal previsão pela Lei 9.307/96. 

Há ordenamentos jurídicos, talvez mais sensíveis a essa questão, em que a coisa 

julgada arbitral é explicitamente prevista, tal como na legislação portuguesa (Lei no 

63/2011 de Portugal)58 e no Código de Processo Civil francês59. 

                                                
56 FERNANDES, Marcus Vinicius Tenorio da Costa. Anulação da sentença arbitral. São Paulo: Atlas, 2007. p. 

48. 
57 Conforme precisa observação de Parente ao tratar do tema coisa julgada arbitral: “Por seu turno, a sentença 

arbitral produz os mesmos efeitos da sentença estatal, inclusive para constituir título executivo judicial (art. 
31). A questão está em saber se isso significa que há coisa julgada ou se essa característica está apenas 
atrelada aos efeitos da decisão arbitral, conforme expresso no texto legal. Uma primeira corrente reputa 
incorreto falar em coisa julgada arbitral, justamente restringindo sua equiparação à sentença judicial quanto 
aos efeitos. Ou, ademais de defender a equiparação apenas aos efeitos, afirma-se que o fato de a sentença 
arbitral ficar sujeita à revisão por um juiz togado lhe retiraria a possibilidade de produzir coisa julgada. Não 
nos parecem corretas tais leituras. Primeiro porque o fato de ter efeitos equiparados não necessariamente 
extrai a também possível igualdade em termo da produção de coisa julgada. Ademais, o mero deslocamento, 
por critério de competência, da sentença arbitral para uma revisão formal, e não de conteúdo, não impede a 
qualidade imutável aos efeitos da sentença arbitral, a coisa julgada. Serve de exemplo lembrar que também a 
sentença estatal poderá ser revista em outro órgão competente, o tribunal, quando do julgamento da ação 
rescisória” (PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 
303.). 

58 “Art. 42. [...] 7 – A sentença arbitral de que não caiba recurso e que já não seja susceptível de alteração nos 
termos do artigo 45 tem o mesmo carácter obrigatório entre as partes que a sentença de um tribunal estadual 
transitada em julgado e a mesma força executiva que a sentença de um tribunal estadual.”. 

59 O art. 1.484 do Código de Processo Civil francês dispõe que: “La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, 
l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.”. Em tradução livre: “A sentença 
arbitral transitará em julgado em relação à demanda sobre a qual incidir.”. 
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Ocorre que a Lei 9.307/96 deixa clara a absoluta equivalência entre as sentenças 

arbitral e estatal, levando-se em consideração, ainda, que, pelo disposto no art. 18, o árbitro 

é juiz de fato e de direito, e que, repita-se, a sentença que proferir não fica sujeita a recurso 

ou a homologação pelo Poder Judiciário, demonstrando que não há participação judicial na 

formação da sentença arbitral que, per se, é instrumento suficiente para transformar a 

realidade jurídica dos litigantes60. 

Houvesse a necessidade de homologação pelo Poder Judiciário – o que 

demonstraria a submissão do juízo arbitral ao estatal, para lhe conferir caráter de 

jurisdicionalidade –, estaria descartada a formação de coisa julgada material nas decisões 

arbitrais61. 

                                                
60 Como afirma Dinamarco ao comentar o art. 31 da Lei de Arbitragem: “Lido com olhos obcecadamente 

técnicos, tal dispositivo poderia ser interpretado como mera alusão aos efeitos substanciais da sentença 
arbitral, com o declaratório, o constitutivo e o condenatório, sem nada dispor sobre a auctoritas que os 
resguarda – e tal é a notória e maciçamente aceita distinção proposta por Liebman mediante a formulação do 
binômio ‘eficácia e autoridade da sentença’, título e tema de formosa monografia. Renunciemos, porém, a 
essa visão puramente técnica ou exegética do art. 31. Em uma interpretação teleológica veremos que a mens 
do legislador, conquanto expressa em palavras menos adequadas, consiste na afirmação de que a sentença 
arbitral é apta a produzir no mundo exterior ao processo os mesmos resultados que a estatal. Produz os 
mesmos efeitos declaratórios, constitutivos ou condenatórios que este, e esses efeitos, tanto quanto se dá em 
relação aos da sentença dos juízes togados, são aptos a adquirir a definitividade e a intangibilidade 
caracterizadoras da coisa julgada material. Em outras palavras, o laudo arbitral tem a plena capacidade de 
proporcionar de modo integral a pacificação dos litigantes mediante a eliminação de conflitos. A consciência 
desse escopo magno da jurisdição, que conforta inclusive a própria tese da jurisdicionalidade da arbitragem 
[...], deve levar o intérprete à percepção da necessidade de pacificar e eliminar conflito de modo definitivo e 
imutável, sob pena de deixar portas abertas à insegurança jurídica, sem se cumprir integralmente aquele 
objetivo. A própria jurisdição estatal quando exercida sem a produção de resultados definitivos e imunes a 
futuros questionamentos não cumpriria de modo satisfatório sua missão institucional.” (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. A arbitragem na Teoria Geral do Processo. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 203-
204.). 

61 Pertinente o ensinamento da doutrina chilena: “Cosa juzgada. Las sentencias definitivas e interlocutorias de 
los árbitros, una vez ejecutoriadas, producen la excepción de cosa juzgada, en los mismos términos que las de 
los tribunales comunes, para impedir que la cuestión resuelta en el arbitraje pueda volverse a plantear entre 
las mismas partes ante cualquier tribunal, ordinario, especial o arbitral. En los países en que las sentencias 
arbitrales requieren para su cumplimiento el exequátur previo de un tribunal ordinario, se discute desde qué 
momento producen ellas cosa juzgada; para algunos la causan por sí mismas, aun antes del exequátur; para 
otros solamente desde que se otorga el decreto que ordena su ejecución. Entre nosotros no tiene cabida 
semejante discusión. Si las sentencias arbitrales firmes dan por sí mismas acción de cosa juzgada para exigir 
su cumplimiento, es evidente que también causan, sin ningún otro requisito, la excepción correspondiente 
para que no se reanude el pleito ya fallado. La excepción de cosa juzgada inherente a las sentencias arbitrales 
firmes alcanza a todas las personas a quienes, según lo que dijimos en el no 320 de esta obra, debe 
considerarse ‘partes’ en el arbitraje.” (AYLWIN AZÓCAR, Patricio. El juicio arbitral. Santiago: Editorial 
Jurídica de Chile, 2008. p. 495-496.). Em tradução livre: “Coisa julgada. As sentenças definitivas e 
interlocutórias dos árbitros, uma vez proferidas, produzem a exceção de coisa julgada, nos mesmos termos 
que as dos tribunais comuns, para impedir que as questões decididas em arbitragem possam voltar a ser 
consideradas entre as mesmas partes em qualquer tribunal, ordinário, especial ou arbitral. Em países onde as 
sentenças arbitrais, para seu cumprimento, exigem exequatur prévio de um tribunal ordinário, se discute a 
partir de qual momento elas produzem a coisa julgada; para alguns elas geram por si mesmos, mesmo antes 
do exequatur; para outros somente após a concessão do decreto que ordena sua execução. Não há espaço para 
semelhante discussão entre nós. Se as sentenças arbitrais definitivas fazem, por si mesmas, coisa julgada para 
exigir seu cumprimento, é evidente que também geram, sem qualquer outro requisito, a exceção 
correspondente, para que o processo decidido não seja retomado. A exceção de coisa julgada inerente às 
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Mais do que isso, se a intenção do legislador fosse a de que a coisa julgada se desse 

somente perante o juízo estatal, assim a teria estabelecido na Lei de Arbitragem. 

Em síntese, o fato de a sentença arbitral não ficar sujeita a recurso ou a 

homologação pelo Poder Judiciário desautoriza a visão privatista do fenômeno 62  e 

determina, até por uma razão lógica, a consequência de que a sentença arbitral está apta a 

transitar materialmente em julgado63. 

Conclui-se, portanto, que a previsão expressa acerca de a sentença arbitral transitar 

materialmente em julgado seria desejável, mas não imprescindível, na medida em que se 

trata de princípio constitucional que tem por objeto evitar o risco de serem prolatadas 

decisões contraditórias64, impedindo novos julgamentos do mesmo pedido em relação às 

mesmas partes e, ao mesmo tempo, garantindo a estabilidade das decisões jurisdicionais 

como forma de conferir segurança à situação jurídica definida no processo. 

Diante disso, a correta compreensão da jurisdição arbitral deve passar pela sua 

submissão a princípios e garantias processuais constitucionais, como contraditório, ampla 

defesa, tratamento isonômico das partes e à coisa julgada (conforme previsão do art. 5o, 

XXXVI, da Constituição Federal). 

 

3.3 A coisa julgada arbitral enquanto pressuposto processual negativo 

Toda demanda, para que possa tramitar e ser julgada, deve atender a determinados 

requisitos, de caráter público, denominados pressupostos processuais65, necessários a 

                                                                                                                                              
sentenças arbitrais finais atinge todas as pessoas a quem, de acordo com o que dissemos no no 320 deste 
trabalho, devem ser consideradas ‘partes’ na arbitragem”. 

62 Para Kroetz: “As críticas mais severas que depunham contra a jurisdicionalização da arbitragem, na vigência 
do Código de Processo Civil, sustentavam-se na ausência de executividade do laudo e das funções conferidas 
aos juízes estatais que não eram, e algumas continuam não sendo, estendidas aos árbitros (como as medidas 
coercitivas ou cautelares – art. 22, § 4o, da LA). A executividade, como se viu, não é ato essencial da 
jurisdição, porque nem todos os atos jurisdicionais operam efeitos executivos. Contudo a nova Lei de 
Arbitragem esvaziou o questionamento. Não há mais necessidade de homologação da sentença arbitral. Seus 
efeitos igualam-se à sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui 
título executivo” (KROETZ, Tarcísio Araújo. Arbitragem: Conceito e pressupostos de validade – De acordo 
com a Lei 9.307/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 76-77.). 

63 Nesse sentido, as palavras de Carmona em obra anterior à Lei 9.307/96, ou seja, em momento em que o – 
ainda – laudo arbitral deveria ser homologado judicialmente: “Ousamos, portanto, afirmar que a arbitragem, 
apesar de sua natureza nitidamente jurisdicional, tem no Brasil disciplina legal que embaça e esconde sua real 
vocação. Enquanto houver necessidade de homologação para todo e qualquer laudo arbitral, não se pode 
asseverar que o legislador tenha reconhecido a natureza jurisdicional da arbitragem” (CARMONA, Carlos 
Alberto. A arbitragem no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 35.). 

64 Conforme Maritain: “O bem comum da sociedade política é o fim último do Estado e precede o fim imediato 
do Estado, que é a manutenção da ordem pública” (MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de 
Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1952. p. 35.). 

65 Na lição de Vicente Greco Filho: “Para que a relação processual se forme e se desenvolva e para produzir 
sentença de mérito válida, é preciso que estejam presentes certas circunstâncias de fato e de direito chamadas 
pressupostos processuais. É costume classificar os pressupostos processuais em pressupostos subjetivos, 
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demonstrar a regularidade da formação da relação processual, a possibilidade de 

apreciação da lide66 e a viabilidade de entrega da prestação jurisdicional. 

Há, contudo, determinadas situações – jurídico-processuais – que, se presentes, 

obstarão o julgamento de mérito, são os pressupostos processuais negativos 67 : 

litispendência, coisa julgada68, cláusula compromissória e perempção. 

                                                                                                                                              
relativos às partes e ao juiz, e pressupostos objetivos. São pressupostos objetivos: a) um pedido formulado ao 
juiz; b) a citação do réu; c) a inexistência de fato impeditivo, como a litispendência e a coisa julgada, o 
compromisso arbitral ou o pacto de non petendo. São pressupostos subjetivos: a) relativos ao juiz, a 
jurisdição, a competência e a capacidade subjetiva (imparcialidade); b) relativos às partes, a tríplice 
capacidade: de ser parte, de estar em juízo e postulatória. [...] Quanto ao pedido, que, aliás, é o pressuposto 
dos pressupostos, antecedente lógico de qualquer atividade jurisdicional, é preciso apenas acrescentar que 
deve ele ser apresentado na forma legal ou, pelo menos, com o mínimo de formalidade indispensável para 
que seja compreendido, provocando uma decisão judicial a respeito. Sem isso, o processo será abortado in 
limine” (GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007. v. 2 (Atos processuais a Recursos e processos nos tribunais). p. 60-61.). 

66 Para José Lebre de Freitas: “A natureza imperativa das normas reguladoras dos pressupostos processuais é 
bem expressa na regra do conhecimento oficioso das exceções dilatórias, da qual se exceptuam a excpeção de 
incompetência relativa (salvo nos casos do art. 110 do CPC) e a preterição do tribunal arbitral. Não é, por 
isso, intocável o princípio da autonomia da vontade, em que se funda a arbitragem voluntária, nem o 
princípio dispositivo, que tem na arbitragem voluntária o mesmo âmbito que no processo judicial, para 
defender a disponibilidade, pelas partes, dos pressupostos da relação jurídica processual: o poder 
jurisdicional dos árbitros decorre da consagração constitucional da arbitragem e, embora a constituição do 
tribunal arbitral dependa da vontade das partes, as condições sem as quais a lei não admite a decisão judicial 
de mérito não integram o campo do direito disponível. Constituindo a inocorrência de caso julgado um 
pressuposto processual negativo, relativo ao objecto do processo, cuja não verificação, mediante a inversa 
ocorrência de caso julgado (exceção dilatória), gera a absolvição da instância (arts. 288-1-e CPC e 494-i 
CPC), a matéria a ele respeitante é igualmente indisponível: as partes não podem afastar as normas que o 
regulam, alargando ou restringindo o âmbito para ele definido pela lei; tão-pouco pode fazê-lo o tribunal 
arbitral; o caso julgado só pode ser considerado pelo tribunal arbitral nos termos em que o define a lei 
portuguesa, integrando a sua regulamentação o conjunto de normas que, juntamente com as que são 
expressas na Lei 31/86, se aplicam imperativamente às arbitragens que têm lugar no território nacional. O art. 
15 da LAV apenas concede às partes a faculdade de acordar sobre as regras de procedimento ou tramitação 
da arbitragem, como literalmente revela a epígrafe do capítulo III em que a norma se insere: os arts. 15 a 18 
da LAV respeitam o funcionamento da arbitragem, ao modo como se desenvolve a instância arbitral, isto é, à 
forma do processo. As restantes normas processuais integram o ‘estatuto da arbitragem’, conjunto das 
normas adjetivas que aos árbitros cumpre observar e são, em regra, as que vigoram no lugar da sede do 
tribunal arbitral. Estão entre elas as referentes aos pressupostos processuais e ao âmbito da eficácia da 
decisão” (FREITAS, José Lebre de. O caso julgado na arbitragem internacional que tem lugar em território 
português. Revista de Processo, São Paulo, n. 159, p. 80-81, 2008.). 

67 Quanto ao tema, a lição de Dinamarco: “São pressupostos negativos do mérito certos fatores externos ao 
processo que, quando se manifestam, impedem que a pretensão dos autos seja julgada (meritum causae). Por 
isso é que são negativos: para que o processo possa ter desenvolvimento válido, sendo legítima a prolação de 
sentença de mérito, é preciso que não ocorram e não, como os outros, que ocorram. São pressupostos 
negativos da sentença de mérito, segundo o art. 267 do Código de Processo Civil, a perempção, a 
litispendência, a coisa julgada, a convenção de arbitragem, a morte de uma das partes em caso de litígio em 
torno de direitos personalíssimos e a confusão de direitos e obrigações em uma só das partes (incs. V, VII, 
IX e X)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. V. III. p. 135.). 

68 Conforme Dinamarco: “Por razões de ordem pública e para preservar a seriedade da jurisdição e segurança 
dos seus resultados, o Estado nega-se a decidir duas vezes a mesma causa. Daí figurarem a litispendência e a 
coisa julgada como fatores externos impeditivos do julgamento do mérito. Didaticamente e seguindo uma 
linha tradicional no processo civil brasileiro, o Código de Processo Civil afirma que uma ação é precisa 
reprodução de outra quando em ambas coincidem os três elementos constitutivos, tendo elas as mesmas 
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 301, § 2o: teoria dos três eadem); depois o § 1o do art. 
301 associa a essa definição o esclarecimento de que ‘verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando 
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No plano processual, portanto, a existência de coisa julgada material implica 

extinção do processo que pretende rediscutir matéria já decidida e transitada em julgado 

(art. 485, inc. V do CPC), tratando-se de pressuposto processual negativo (artigo 337, 

inciso VII do Código de Processo Civil) que impede o desenvolvimento da marcha 

processual, em virtude da existência de fator externo à relação processual. 

Ou seja, diante de sistema constitucional que valoriza intensamente a coisa julgada, 

considera-se a pré-existência de resposta do órgão jurisdicional relativamente a 

determinada demanda69 impeditivo ao desenvolvimento válido do processo que, por essa 

razão, não está sujeita à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, sendo cognoscível de ofício pelo órgão estatal que está impedido de reapreciar 

demanda já decidida, considerando que a resolução trazida pela sentença está imunizada 

(artigo 485, inciso V, § 3o do Código de Processo Civil).  

Na esfera arbitral, contudo, embora a coisa julgada seja oponível pela parte 

vencedora em face da vencida, a proibição de julgar-se o mérito quando a mesma demanda 

já tiver sido julgada pode ceder. Eventual reabertura da questão perante tribunal arbitral 

pode ser permitida, desde que as partes expressamente pactuem a renúncia ao julgamento 

anterior e à sua imutabilidade, e nesse sentido, a coisa julgada – arbitral ou estatal –, não 

poderá ser conhecida de ofício para o fim de obstar o julgamento de mérito de demanda 

ulterior. 

A diferença entre as esferas jurisdicionais está no fato de que o Estado não poderá e 

nem deverá “se repetir” ou despender recursos públicos para renovar – ou possibilitar que 

se renove – uma demanda já decidida seja na esfera arbitral ou estatal, afinal tal 

possibilidade foge à finalidade de garantir segurança ao jurisdicionado quanto àquilo que 

já foi objeto de manifestação estatal.  

De outro lado, em sede arbitral, as partes poderão renunciar à coisa julgada, 

eliminando sua característica de pressuposto processual negativo, de modo a viabilizar a 

reiteração do mesmo conflito de interesses e assim possibilitar que demanda, cuja decisão 

final tenha transitado materialmente em julgado, seja novamente conhecida e julgada. 
                                                                                                                                              
se reproduz ação anteriormente ajuizada’ ” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 
Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. V. III. p. 136.). 

69 Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier observa que: “A coisa julgada, enquanto pressuposto 
processual negativo (extrínseco), consiste na circunstância de já ter havido pronunciamento judicial de mérito 
e trânsito em julgado sobre uma ação idêntica (rectius, sobre a mesma ação, ou, melhor ainda, sobre a mesma 
lide). Nesse sentido, a coisa julgada é uma litispendência que terá chegado ao fim” (WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com a Reforma 
Processual, 2006/2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. v. 16. p. 54. Coleção Estudos de Direito 
Processual Enrico Tullio Liebman.). 
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3.4 Conclusões parciais 

Conforme se extrai das considerações tecidas até o momento, a despeito da redação 

do artigo 31 da Lei 9.307/96, as sentenças arbitrais são suscetíveis à formação de coisa 

julgada material, em grau de equivalência àquela formada no processo estatal, e nesse 

sentido, conferem o mesmo grau de segurança jurídica aos jurisdicionados; configuram-se, 

ainda, pressuposto processual negativo, limitando a atuação do Estado que, efetivamente, 

tem o dever de reconhecer o julgamento de determinada crise de direito e extinguir o 

processo, fazendo valer a obrigatoriedade do que restou decidido, por se tratar de questão 

de ordem pública e constitucional.  

No ambiente arbitral, a proibição de rediscussão da lide poderá não ostentar caráter 

absoluto, podendo ser objeto de disposição das partes, cabendo ao demandado, para ver 

extinta a segunda ação, o ônus de alegar a existência de coisa julgada. Trata-se, em outras 

palavras, de espécie de perspectiva distinta do instituto, ligada, realmente, ao poder de 

escolha daqueles que elegem a jurisdição arbitral para solucionar sua crise de direito. 

A reforçar tal possibilidade, deve-se considerar que a instauração de demanda 

arbitral, ainda que se trate de repetição da mesma lide, não onera os cofres públicos e, 

estando circunscrita a direitos patrimoniais disponíveis limitados às partes70, não pode 

obstar que particulares renovem sua discussão em sede arbitral, tampouco tem o efeito de 

impedir um novo julgamento se as partes assim decidirem, vedando que os árbitros 

reconheçam a coisa julgada de ofício, para o fim de impedir o prosseguimento deste 

segundo processo, tratando-se de verdadeira exceção ao sistema. 

  

                                                
70 Não prejudicando terceiros ou envolvendo a administração pública. 
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4 PROCESSO ARBITRAL, ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA 

AÇÃO E COISA JULGADA 
A identificação de determinado ser, objeto, fato, ato ou fenômeno exige sua análise 

à luz dos elementos que o particularizem e o diferenciem dos demais71. No âmbito da 

ciência processual não é diferente: serão determinadas características que individualizarão 

os fenômenos, diferenciando-os ou demonstrando sua repetição. 

Nesse sentido, o legislador adotou a teoria da tríplice identidade, também chamada 

de teoria da tria eadem, para identificar as ações. Segundo essa teoria, uma ação será 

idêntica a outra quando, necessária e concomitantemente72 apresentar as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido (§ 2o do artigo 337 do Código de Processo Civil), sendo esses, 

portanto, elementos identificadores da ação. 

A utilidade dessa identificação se relaciona justamente com a impossibilidade da 

repetição de demandas que ainda estejam em trâmite – hipótese que configura a 

litispendência (artigo 337, § 3o do Código de Processo Civil) – ou que visem a tutelar 

direito acerca do qual já teria havido resultado favorável a uma das partes73 – hipótese de 

configuração de coisa julgada (artigo 337, § 4o do Código de Processo Civil). Ambos os 

conceitos derivam, fundamentalmente, do entendimento – ou conceito – de repetição da 

ação. 

A coisa julgada, em particular, dependerá do exaurimento da jurisdição para que 

estejam totalmente definidos sua eficácia, limites e extensão, considerando-se o resultado 

da atividade jurisdicional no julgamento da pretensão trazida por aqueles que compuseram 

o litígio. 

                                                
71 Parmênides de Eleia escreveu seu nome na história ao definir o Princípio da Identidade, que proclama a 

unicidade do ser, sendo-lhe atribuída a seguinte frase: “o ser é e o não ser não é”. Não apenas a frase, mas sua 
profunda reflexão, fixam premissas relativas à identificação de seres e fenômenos dentro da pluralidade e 
multiplicidade que caracteriza a existência. 

72 Nesse sentido, o longínquo ensinamento de Parmênides (vide nota supra) encontra eco na lição de Carnelutti 
e na necessidade de estudo da identidade das ações, pois, como ensina o mestre italiano, “a identidade do 
litígio resulta, como é natural, da identidade de seus elementos: sujeitos, objeto e pretensão. Se um dos três 
elementos variar, desaparecerá a identidade” (CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. 
Tradução de Hiltomar Martins de Oliveira. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 41.). 

73 “Inadmissível afigura-se a coexistência de dois processos entre as mesmas partes e que tenham o mesmo 
objeto” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993. v. 27. p. 177. Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman.) 
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No campo arbitral, proferida a sentença, dá-se por finda a arbitragem (art. 29 da Lei 

9.307/96), vinculando-se as partes e impedindo que seja renovada a discussão da questão 

jurídica, anteriormente controvertida e agora solucionada74. 

Contudo, há graus de identidade entre as ações e, para cada um desses níveis de 

similitude, há distintas soluções a serem adotadas, que vão desde a suspensão de uma das 

ações à reunião dos feitos, ou mesmo à sua extinção. 

Essas diferentes soluções prestigiam – ou, no mínimo, visam a prestigiar – a 

segurança jurídica nas relações processuais e, nesse contexto, o § 3o do art. 55 do Código 

de Processo Civil75 disciplina uma espécie de cláusula geral, determinando a reunião de 

processos estatais que porventura possam gerar o risco de prolação de decisões 

contraditórias.  

O referido dispositivo legal, entretanto, destina-se exclusivamente às demandas 

submetidas ao Judiciário, de maneira que a opção das partes pela instituição de juízo 

arbitral afasta sua aplicação. 

A reforçar esse entendimento, o Código de Processo Civil prevê diversos institutos 

que solucionam situações de identidade parcial – ou paralelismo – que são de difícil ou de 

parcial aplicação ao processo arbitral, na medida em que a adoção de institutos processuais 

de solução de paralelismo processual poderá depender da vontade das partes e/ou dos 

árbitros e do procedimento eventualmente adotado. 

Contudo, eventual paralelismo processual não está adstrito a procedimentos 

submetidos ao juízo estatal, podendo ocorrer também entre procedimentos arbitrais ou 

entre procedimentos estatal e arbitral, sendo que, ao menos por coerência lógica, deverá 

haver mecanismos que evitem o processamento repetido de procedimentos que visem a 

solucionar a mesma crise de direito. Todavia, a ausência de previsão legal para solucionar 

essas questões se contrapõe à necessidade de soluções para hipóteses de paralelismo 

processual envolvendo litígios arbitrais.  

Nesse cenário, passaremos à análise dos elementos identificadores da ação para, em 

seguida, analisar os diferentes efeitos que a identidade completa ou parcial das ações 

gerará no processo arbitral. Por fim, buscaremos demonstrar a importância e a dificuldade 

                                                
74 Deve-se ressalvar que há hipóteses em que as partes poderão abdicar da formação da coisa julgada e poderão, 

em esfera arbitral, rediscutir as questões de mérito já transitadas em julgado, hipótese vedada nos casos em 
que prejudiquem terceiros ou envolvam a administração pública. 

75 “§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” 
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na análise desses elementos no âmbito arbitral para os fins de identificação e limitação da 

coisa julgada. 

 

4.1 Partes, causa de pedir e pedido: os elementos da ação e sua íntima ligação com a 

coisa julgada 

Conforme anteriormente exposto, o legislador, ao definir que “Uma ação é idêntica 

a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (art. 

337 § 2o do Código de Processo Civil), adotou a teoria da tríplice identidade (os três 

eadem)76, segundo a qual as ações se identificam – ou se distinguem – por determinados 

elementos77, e, por meios deles, é possível individualizá-las e, por conseguinte, verificar 

seus limites, similitudes e distinções78. 

A identificação da ação se presta, justamente para o fim de impedir o ajuizamento, 

desenvolvimento e, principalmente, o julgamento de demanda idêntica, ou, se possível, 

reunir demandas conexas, com o escopo de evitar-se repetição desnecessária de trabalho 
                                                

76 “Règle de la triple identité. La règle de la triple identité, posée par l’article 1351 du Code civil, est appliquée 
à la sentence arbitrale. Ce texte dispose que ‘l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait 
l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit  la même; que la demande soit fondée sur la mê me 
cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité’. 
L’autorité négative de la chose jugée de la sentence est donc triplement  limitée: elle ne joue que si les parties 
sont les mêmes, si la demande a le même objet et si la cause est identique. Sous réserve du respect de ces 
conditions, dont l’étude  peut, pour l’essentiel être renvoyée à un ouvrage de procédure civile, ni le juge, ni 
un autre tribunal arbitral ne peuvent remettre en cause ce que a été décidé para un précédent tribunal arbitral. 
La condition d’identité de parties appelle cependant quelques observations puisqu’elle invite à s’interroger 
sur la notion de partie et sur la situation der tiers” (SERAGLINI, Christophe; ORTSCHEIDT, Jérôme. Droit 
de l’arbitrage interne et international. Prix du Cercle Montesquieu 2013. Paris: LGDJ – Montchrestien. p. 
398.). Em tradução livre: “Regra da identidade tripla. A regra da tripla identidade, estabelecida pelo artigo 
1351 do Código Civil, é aplicada à sentença arbitral. Este texto declara que ‘res judicata só ocorre em 
relação ao que foi o assunto do julgamento. A coisa exigida deve ser a mesma; a reclamação é baseada na 
mesma causa; que o pedido é entre as mesmas partes, e formado por eles e contra eles na mesma qualidade’. 
A autoridade negativa da coisa julgada da sentença é, assim, triplamente limitada: ela só se aplica se as partes 
forem as mesmas, se a demanda tiver o mesmo objeto e se a causa for a mesma. Sujeito ao cumprimento 
destas condições, cujo estudo pode, em sua maior parte, ser encaminhado a um livro de processo civil, nem o 
juiz nem qualquer outro tribunal arbitral poderá questionar o que foi decidido pelo tribunal arbitral anterior. 
A condição de identidade das partes, no entanto, exige algumas observações, uma vez que convida a 
questionar a noção de parte e a situação da terceira parte”. 

77 Nesse sentido, a doutrina se fixa no entendimento de que: “Gli elementi che servono all’identificazione 
dell’azione sono tre: le parti, la causa petendi, e il petitum. Se tutti gli elementi sono uguali, si tratta della 
stessa azione, se anche uno solo di essi è diverso, le azione sono diverse. Se due azioni diverse hanno uguali 
due elementi, le azioni diconsi connesse” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Lezioni di Diritto Processuale Civile: 
nozioni introduttive – parte generale. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1951. v. I, p. 56.). Em tradução livre: 
“Existem três elementos usados para identificar a ação: as partes, a causa de pedir e o petitum. Se todos os 
elementos são iguais, é a mesma ação; caso apenas um deles seja diferente, as ações são diferentes. Se duas 
ações diferentes tiverem dois elementos iguais, as ações serão conexas”. 

78 “Cada ação proposta em juízo, considerada em particular, apresenta intrinsecamente certos elementos de que 
se vale a doutrina em geral para a sua identificação, ou seja, para isolá-la e distingui-la das demais ações já 
propostas, das que venham a sê-lo ou de qualquer outra ação que se possa imaginar. Esses elementos são as 
partes, a causa de pedir e o pedido” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 259.). 
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(bis in idem) e evitar-se, ainda que em potencial, a coexistência de decisões conflitantes79. 

Essa busca por critérios individualizadores das ações se destina a verificar o grau de 

identidade e, por conseguinte, a solução processual adequada a cada um deles80. 

É justamente nesse sentido que “o estudo dos elementos da ação está intimamente 

relacionado com o estudo da coisa julgada” 81  e com o conceito de paralelismo 

processual82. 

Tal preocupação não foge a diversas Câmaras Arbitrais. No caso do Centro de 

Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), que 

conjuga coerentemente, diga-se, a existência de mecanismo de identificação da ação e a 

obrigatoriedade da sentença arbitral: 
4.20. Caso seja submetido pedido de instituição de Arbitragem que possua o 
mesmo objeto ou mesma causa de pedir de arbitragem em curso no próprio 
CAM-CCBC ou se entre duas arbitragens houver identidade de partes e causa de 
pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras, o 
Presidente do CAM-CCBC poderá, a pedido das partes, até a assinatura do 
Termo de Arbitragem, determinar a reunião dos procedimentos.; 

                                                
79 Como anota Sérgio Gilberto Porto: “A concepção clássica do instituto da coisa julgada leva por suporte a 

teoria dos trea eadem, pela qual se considera que toda demanda proposta em juízo necessariamente há de se 
identificar pelas partes, pedido e causa de pedir. Assim, individualizaram-se as ações judiciais a partir destes 
dados, havendo identidade entre uma demanda e outra se entre elas houver igualdade de partes, pedido e 
causa de pedir. Acaso haja absoluta identidade dos três elementos antes referidos entre uma e outra demanda, 
e se uma delas já estiver definitivamente julgada, ou seja, com sentença de mérito transitada em julgado, dir-
se-á presente o instituto da coisa julgada ou – como prefere a orientação portuguesa, referendada pela Lei de 
Introdução ao Código Civil (art. 6o, § 3o) – estaremos diante do caso julgado. Dessa forma, na concepção 
ortodoxa do instituto da coisa julgada, imprescindível a perfeita compreensão antecedente dos conceitos de 
parte, pedido e causa de pedir, para que seja possível a identificação da ocorrência ou não de tal instituto, 
uma vez que somente com a precisa identificação daqueles é que resultará possível a averiguação da presença 
desta, na medida em que a variação de qualquer dos elementos identificadores das “ações” implicará a 
variação da demanda e, por decorrência, na ausência da coisa julgada. Assim, por óbvio, o presente estudo 
deve se preocupar com a temática dos elementos identificadores das demandas, pois é a partir deles que será 
possível definir a concepção de coisa julgada em seu sentido mais clássico” (PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa 
julgada civil. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 28-29.). 

80 Na doutrina de Lucon: “O processo é qualificado não somente por sua estrutura, mas também por sua função. 
O estudo de sua estrutura tem relevância para o tema desenvolvido na medida em que a partir dele se chegará 
à relação que um dado processo poderá ter com outro. Nessa linha de raciocínio, tem importância o exame 
dos elementos constitutivos da demanda ou mais conhecidos por identificadores da demanda: partes, causa de 
pedir e pedidos. A dificuldade reside na determinação de que elementos identificadores são relevantes para a 
configuração da relação entre demandas e também da conexão apta a determinar a reunião em processos 
simultâneos. [...] Os aludidos elementos identificadores cumprem um papel fundamental entre demandas, já 
que se forem idênticos, o caso é de litispendência, se forem parcialmente idênticos poderá ser o caso de 
conexão apta a determinar a reunião dos processos” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre 
demandas. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 36.). 

81 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Introdução ao processo civil moderno. São Paulo: Lex Editora, 2009. p. 
66. 

82 Como ensina Aúthos Pagano: “Nas exceções de coisa julgada e de litispendência há o importante fator 
comum, que é a identidade das ações. No caso da primeira, identidade entre a ação passada em julgamento e 
a ação em curso; no da segunda, entre ações simultâneas no mesmo juízo ou em juízos diferentes. O estudo 
dessa identidade é fundamental. Inexistente a identidade das ações, não é possível ao réu socorrer-se das 
exceções de litispendência ou de coisa julgada” (PAGANO, Aúthos. A exceção de litispendência no Direito 
Processual Civil. Oficinas Gráficas da Editora Ave Maria, 1965. p. 63.). 
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 11.1. As partes ficam obrigadas a cumprir a sentença arbitral, tal como 
proferida, na forma e prazos consignados, sob pena de não o fazendo, responder 
a parte vencida pelos prejuízos causados à parte vencedora. 

Também a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB) 

prevê mecanismos que visam a evitar o trâmite concomitante de procedimentos que 

tenham pontos de identificação entre si: 
3.7 Quando uma parte apresentar solicitação de arbitragem com respeito a 
relação jurídica que seja objeto de procedimento arbitral instaurado entre as 
mesmas partes ou, ainda, quando for comum, entre as demandas, o objeto ou a 
causa de pedir, competirá ao Tribunal Arbitral da arbitragem já instituída decidir 
acerca de eventual conexão entre as demandas ou de consolidação dos 
procedimentos, permanecendo suspensos os demais procedimentos até a referida 
decisão. 

3.8 Se, nas hipóteses do item precedente, não houver Tribunal Arbitral 
constituído, a Secretaria dará prosseguimento à solicitação que tenha sido 
protocolada em primeiro lugar e sobrestará as demais até a formação do Tribunal 
Arbitral do primeiro procedimento, que decidirá a respeito de eventual conexão 
das demandas ou de consolidação de procedimentos. 

Nesse sentido, não é difícil concluir-se que a identidade das ações não se relaciona com 

os juízos pelos quais tramitam ou tramitaram os feitos – podendo, portanto, ser diferentes –, 

mas conservam nos elementos da ação83 a sua indissociável ligação com a solução dada à 

controvérsia84, à formação da coisa julgada. 

                                                
83 Como afirma Sérgio Gilberto Porto: “Elementos identificadores das demandas. A concepção clássica do 

instituto da coisa julgada leva por suporte a teoria dos tria eadem, pela qual se considera que toda demanda 
proposta há de se caracterizar pela presença das partes, pedido e causa de pedir. Caso haja absoluta 
identidade dos três elementos antes referidos entre uma e outra demanda, e se uma delas já estiver 
definitivamente julgada, ou seja, com sentença de mérito já trânsita em julgado, dir-se-á presente o instituto 
da coisa julgada ou – como prefere a orientação portuguesa, referendada pela Lei de Introdução ao Código 
Civil (art. 6o,  § 6o.) – estaremos diante do caso julgado. Dessa forma, na concepção ortodoxa do instituto da 
coisa julgada, imprescindível a perfeita compreensão antecedente dos conceitos de parte, pedido e causa de 
pedir, para que seja possível a identificação da ocorrência ou não de tal instituto, haja vista que somente com 
a precisa identificação daqueles é que resultará possível a averiguação da presença desta, na medida em que a 
variação de qualquer dos elementos identificadores das ‘ações’ implicará a variação da demanda e, por 
decorrência, a ausência de coisa julgada.” (PORTO, Sérgio Gilberto. Comentários ao Código de Processo 
Civil: do processo de conhecimento, arts. 444 a 495. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v. 6. p. 142.). 

84 Sobre o tema, Redfern e Hunter anotam o entendimento fixado no Relatório Final do International Law 
Association (ILA) de 2009, que reconhece os elementos da ação e a teoria da tríplice identidade como 
indispensáveis à configuração da coisa julgada: “So far as the parties themselves are concerned, it is clear 
that (subject to challenge before a competent court) the award disposes of those disputes between the parties 
that were submitted to arbitration. This even extends to cases where the arbitrators acted as amiable 
compositeurs. If one party were to bring a court or arbitral action against the other in relation to the subject 
matter of the arbitration, based on the same cause of action between the same parties, the court or tribunal 
would dismiss the action on the ground that the issues had been disposed of and were res judicata. In the US, 
courts have often applied res judicata (also referred to as ‘claim preclusion’) to bar claims that could have 
been, but were not, asserted in a prior arbitral proceeding.” (BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, 
Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5. ed. 
Oxford University Press, 2009. p. 562-563.). Em tradução livre: “No que respeita às próprias partes, é claro 
que (sujeito a impugnação perante um tribunal competente) a decisão proferida sobre esses litígios entre as 
partes que foram submetidas a arbitragem. Isso se estende até mesmo aos casos em que os árbitros agiram 
como amiable compositeurs. Se uma das partes propusesse uma ação judicial ou arbitral em face da outra, em 
relação ao objeto da arbitragem, com base na mesma causa de pedir, entre as mesmas partes, a corte ou órgão 
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Contudo, a tarefa de comparação dos procedimentos a fim de reconhecer sua 

identidade não é das mais simples, quanto menos na hipótese de um deles tratar-se de 

procedimento arbitral, sendo importante ressaltar a necessidade de que os 3 (três) 

elementos estejam concomitantemente presentes, pois a variação de um deles já será 

suficiente para distinguir a ação. 

Entretanto, além dessas questões de cunho eminentemente processual, há que se 

considerar as peculiaridades que envolvem a propositura de demandas arbitrais e, nesse 

sentido, os conceitos de parte, causa de pedir e pedido sofrem variações, e, via de regra, 

diferentemente do que ocorre na esfera estatal, podem não estar precisamente definidos 

quando do(s) primeiro(s) ato(s) tomados, visando à instauração do processo arbitral85. É 

que, diversamente do que ocorre no processo estatal, onde a petição inicial condensa todas 

as informações, definindo partes, causa de pedir e pedidos, no processo arbitral a demanda 

é proposta em conjunto86 e de maneira gradual87. Tal fato demonstra o quão díspares são os 

procedimentos e o quão difícil é a identificação das demandas arbitrais. 

De fato, a propositura do processo arbitral pode ser dividida em diversos atos, 

variando conforme o procedimento da Câmara eleita para o trâmite do procedimento. Mas, 

em linhas gerais, os procedimentos seguem as seguintes etapas: (i) notificação, da parte à 

instituição arbitral previamente eleita acerca da intenção de dar início ao procedimento 

arbitral (artigo 5o da Lei 9.307/96), descrevendo suscintamente os fatos e os pedidos88; (ii) 

                                                                                                                                              
jurisdicional rejeitaria a ação com base no fato de que as questões tinham sido decididas e formada coisa 
julgada. Nos Estados Unidos, os tribunais aplicam com frequência a coisa julgada (também chamada de 
‘claim preclusion’) para impedir que pedidos que poderiam ter sido feitos, mas não foram formalizados em 
procedimento arbitral anterior.”. 

85 “[...] os atos do início são bastante diferentes daqueles exercitados no ingresso de uma demanda judicial. 
Mostram um modus operandi absolutamente próprio do sistema processual arbitral” (PARENTE, Eduardo de 
Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 140.) 

86 “[...] não há nada em comum com o processo estatal. Não ocorre um simples envio de razões, com causa de 
pedir e pedido, reforçado por provas documentais preexistentes, dirigidas a um órgão administrativo estatal 
que distribuirá esse requerimento a um julgador sorteado (CPC, arts. 262, 263, 268 e 282), o qual analisará 
prima facie aquele conjunto documental. Se estiverem presentes certas condições, mandará citar o 
demandado para responder em prazo preclusivo, esgotando, em sua manifestação, toda a matéria de defesa 
possível (CPC, arts. 297, 299, 300, 301 e 302).” (PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e 
sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 141.) 

87 “Ao contrário do que se verifica no processo estatal, em cujo ambiente o exercício do direito de demandar é 
instantâneo, mediante o protocolo desde logo de uma peça com a íntegra da causa de pedir e dos pedidos 
deduzidos pelo autor (petição inicial), no processo arbitral a demanda é proposta por partes” (BONDIOLI, 
Luis Guilherme Aidar. O exercício do direito de demandar pelo requerido em sede de arbitragem. In: 
YARSHELL, Flávio Luiz; BEDAQUE, José Roberto dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). 
Estudos de Direito Processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: 
JusPodivm, 2018. p. 575. 

88 Cf. artigo 4o do regulamento da Câmara de Comércio Internacional (CCI); artigo 4o do Regulamento do 
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC); artigo 2o do 



 53 

a câmara notificará a outra parte facultando-lhe manifestar-se sobre o teor das razões 

apresentadas pela parte adversa, tecendo suas considerações e, eventualmente, facultando-

lhe o exercício de pretensões89; (iii) na hipótese de as partes não terem celebrado um 

acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à 

outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, notificando-a para, em dia, hora e local 

certos, firmar o compromisso arbitral (6o da Lei 9.307/96); (iv) segue o procedimento, com 

o envio de relação de árbitros às partes a fim de que as partes indiquem seu árbitro e o 

árbitro suplente; segue-se à nomeação: (v) a confirmação, impugnação dos árbitros e, se 

for o caso, a substituição dos árbitros; (vi) a lavratura do Termo de Independência pelos 

árbitros, demonstrando aceitação formal do encargo, para todos os efeitos90; (vii) em 

alguns casos a intimação das partes para elaboração do Termo de Arbitragem, que será o 

momento de definição acerca dos limites da demanda. 

 

4.1.1 Termo de arbitragem 

Muitas câmaras de arbitragem adotam a assinatura de instrumento denominado 

termo de arbitragem, terms of reference ou ata de missão, que tem por objeto, justamente, a 

fixação dos limites da lide arbitral91, que passará a fazer parte integrante da convenção de 

arbitragem (artigo 19, § 1o da Lei 9.307/96), cumprindo importante etapa do procedimento 

arbitral, consistente à organização da arbitragem 92 . Nesse sentido, tratando-se de 

                                                                                                                                              
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (B3); artigo 2o da Câmara de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem Ciesp/Fiesp. 

89 Cf. artigo 5o item 5 do Regulamento da Câmara de Comércio Internacional (CCI); artigo 2, item 2.1.3, “vi” do 
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (B3). 

90 Cf. artigos 13 a 15 do Regulamento da Câmara de Comércio Internacional (CCI); artigo 4.14 do Regulamento 
do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC); artigo 3 do 
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (B3). 

91 Na definição de Lemes: “O termo de arbitragem tem na delimitação do objeto do litígio e do pedido das 
partes seus pontos mais importantes, que representam a estabilização da demanda. Apesar de ser a convenção 
de arbitragem o instrumento originário e vinculante da arbitragem, não se pode deixar de considerar que o 
termo de arbitragem tem o condão de reiterar os termos da convenção de arbitragem, delimitar a controvérsia 
e ressaltar a missão do árbitro, que deverá ater-se às suas disposições, para não gerar motivos para a anulação 
da sentença arbitral. Em suma, deste importante instrumento ordenador do processo arbitral denominado 
termo de arbitragem, podemos exarar as seguintes considerações finais e conclusivas: 1) diante de um termo 
de arbitragem em que as partes estão presentes, este pode ser equiparado ao compromisso arbitral; 2) quando 
o demandado estiver ausente, operando-se a revelia (artigo 22, parágrafo 3o), o termo de arbitragem deve 
manter-se fiel ao regulamento da instituição arbitral; 3) segundo a Lei no 9.307/96, o que vincula as partes é a 
convenção de arbitragem válida e cheia (indique a arbitragem administrada por uma instituição arbitral); 4) 
que a arbitragem está instituída quando os árbitros aceitam a investidura; e 5) que a arbitragem é plenamente 
válida em ambas as situações (termo de arbitragem assinado pelas partes ou diante da ausência do 
demandado). Estará, assim, regularmente instaurada a arbitragem e a sentença arbitral proferida receberá a 
chancela legal.” (LEMES, Selma. A função e uso do termo de arbitragem. Disponível em: 
http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo53.pdf. Acesso em: 17 nov. 2018.). 

92 Cf. PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 164-170. 
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arbitragem institucional, deve-se observar as disposições do regulamento de arbitragem 

para fixar, efetivamente, o objeto da demanda arbitral. 

Segundo a doutrina93, referido instrumento teria sido idealizado pela Câmara de 

Comércio Internacional, que nos termos dos incisos do artigo 23 de seu Regulamento de 

Arbitragem (em vigor a partir de 1o de março de 2017) deverá conter diversos elementos, 

como qualificação das partes, resumo das demandas das partes, pedidos, se possível 

indicando seu valor monetário, se possível uma relação dos pontos controvertidos a serem 

resolvidos e os dados dos árbitros. 

Embora não obrigatório, diversas Câmaras adotam tal expediente94, com vistas a 

que as partes e os árbitros, em conjunto, fixem o objeto do procedimento arbitral e seu 

procedimento. Haverá hipóteses em que, mesmo após a assinatura e aprovação da Ata de 

Missão pelo tribunal arbitral, será admitida a formulação de novas pretensões95. 

Interessante é a disposição contida no artigo 4.20 do Regulamento do Centro de 

Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) que, a 

pedido das partes, pode determinar a reunião de procedimentos que, tramitando pela 

própria CAM-CCBC, tenham identidade de partes, mesma causa de pedir de arbitragem 

e/ou mesmo objeto96, com nítido propósito de evitar trabalho inútil e decisões, ainda que 

potencialmente, conflitantes. 

A celebração do termo de arbitragem ganha relevância quando se trata de 

arbitragem ad hoc, considerando inexistente convenção de arbitragem, para que as partes 

pudessem fixar regras ou estabelecer critérios mínimos acerca do procedimento arbitral. 

                                                
93 Cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. p. 240-242. 
94 Cf. artigo 4.21 do Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 

(CCBC); artigo 4.1 do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (B3); artigo 5o da Câmara de 
Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp. 

95 Artigo 23.4 do Regulamento da CCI: “Após a assinatura da Ata de Missão ou a sua aprovação pela Corte, 
nenhuma das partes poderá formular novas demandas fora dos limites da Ata de Missão, a não ser que seja 
autorizada a fazê-lo pelo tribunal arbitral, o qual deverá considerar a natureza de tais novas demandas, o 
estado atual da arbitragem e quaisquer outras circunstâncias relevantes.”. 

96 Artigo 4.20 do Regulamento da CAM-CCBC: “Caso seja submetido pedido de instituição de Arbitragem que 
possua o mesmo objeto ou mesma causa de pedir de arbitragem em curso no próprio CAM-CCBC ou se entre 
duas arbitragens houver identidade de partes e causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, 
abrange o das outras, o Presidente do CAM-CCBC poderá, a pedido das partes, até a assinatura do Termo de 
Arbitragem, determinar a reunião dos procedimentos.”. 
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Trata-se, portanto, de momento destinado a estabilizar a demanda arbitral, a 

despeito da possibilidade de em determinados casos, permitir-se a inserção de novas 

demandas no mesmo procedimento97. 

Traçado esse breve panorama, foi possível constatar a absoluta distinção entre os 

procedimentos estatal e arbitral, que nada têm de semelhante98, revelando a difícil tarefa 

de, sob esse prisma, verificar-se eventual repetição de procedimentos. 

 

4.1.2 Identidade de partes 

As partes são os sujeitos ativo e passivo da relação processual e compõem elemento 

essencial à identificação da ação. Segundo a definição de Liebman, são os “Sujetos del 

proceso y de la relación procesal lo son, además del juez, las partes: los litigantes, las 

partes contendientes, las personas que ha llevado a la controversia ante el juez”99. De posse 

de tais conceitos, as partes, na arbitragem, serão aquelas que tenham celebrado convenção 

de arbitragem e serão elas, também, as subjetivamente suscetíveis aos efeitos da sentença 

que resolva o conflito100. Sua identidade é essencial para que a ação seja individualizada101. 

                                                
97  “Este, então, é o momento de ‘estabilização da demanda’, prosseguindo-se, após, para a fase de 

desenvolvimento da arbitragem, na qual são praticados os atos processuais propriamente ditos envolvendo o 
litígio, e não o procedimento” (CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 195.). 

98 Nas palavras de Parente: “O que ocorre no modelo arbitral é um formato absolutamente diverso, no qual o 
primeiro incita-se a instituição do processo arbitral. Em seguida, monta-se o tribunal de árbitros, ou árbitro 
único. Juntam-se as considerações iniciais de cada parte. Somente depois se estabelece um procedimento, 
geralmente (mas não necessariamente) no termo de arbitragem. Feito isso, abre-se prazo para as alegações 
propriamente ditas, que serão, ato contínuo, enviadas a cada uma das contrapartes, para resposta em prazo 
determinado. Embora existam determinadas câmaras que adotam procedimentos postulatórios logo de início, 
com posições entre contendores muito próximas às de autor e réu do modelo estatal, com razões que se 
assemelham à petição inicial e contestação desde o princípio, fato é que em muitas delas as partes apresentam 
suas alegações iniciais concomitantemente. É até difícil de aferir quem é autor e quem é réu, e o que nos 
parece é que o modelo é feito justamente com esse intento. Evidente, portanto, que estamos diante de uma 
arquitetura absolutamente própria. Nada ou pouco há de semelhante com o processo estatal” (PARENTE, 
Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 141-142.). 

99 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesal Civil. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos 
Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1980. p. 65. Em tradução livre: “Sujeitos do processo e da 
relação processual são, além do juiz, as partes: os litigantes, as partes em conflito, as pessoas que levaram à 
disputa perante o juiz”. 

100 Nos dizeres de Dinamarco: “[...] ao direito material decorre a estreita conexidade entre os conceitos de parte 
legítima e parte de direito material, no sentido de que, salvo casos excepcionais (legitimidade extraordinária 
ou substituição processual), terão legitimidade ativa e passiva para a causa aquelas mesmas pessoas que 
sejam titulares da relação jurídica substancial posta como objeto do juízo (CPC, art. 6o). A idéia de partes 
legítimas situa-se no plano do dever-ser e não do ser (sein, sollen), o que constitui projeção do nexo de 
instrumentalidade do sistema processual ao direito material” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Litisconsórcio. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28.). 

101 “Para que duas ações possam ser consideradas subjetivamente idênticas, é preciso, pois, que ambas 
correspondam à mesma pessoa e contra a mesma pessoa; para que se dê a identidade de sujeitos” 
(CALAMANDREI, Piero. Instituições de direito processual civil. Tradução de Douglas Dias Ferreira. 2. ed. 
Campinas: Bookseller, 2003. v. 1. p. 240.). 
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Nessa linha, a instituição da arbitragem terá por pressuposto não apenas a 

capacidade de contratar (artigo 1o da Lei 9.307/96), mas também a de dispor de direitos, 

para o fim de contratar negócio jurídico consistente no compromisso de submeter 

determinado litígio ao julgamento por juízo arbitral. 102 

Trata-se de situação de direito material condizente com a capacidade civil, mas que, 

por implicar exercício do direito de ação, é doutrinariamente classificada como capacidade 

de instaurar ou capacidade de estar em juízo arbitral, vedando-se, por exemplo, àqueles 

que detenham mero direito de administração103, como é o caso do administrador judicial ou 

do síndico condominial, celebrar convenção de arbitragem sem que tenha expressa 

autorização para tanto104, pois, embora possa se tratar de relação de direito patrimonial 

disponível, o administrador não tem capacidade para celebrar a convenção de 

arbitragem105. 

Tal compromisso pode ser materializado por meio da cláusula compromissória 

(artigo 4o da Lei no 9.307/96), inserida no próprio contrato, com previsão para que 

                                                
102 Na lição de Orlando Gomes: “A doutrina moderna distingue capacidade de legitimação. A distinção veio do 

Direito Processual. Para exercer o direito de ação, não basta ao titular ser capaz. Requer-se ainda que seja 
parte legítima, isto é, idônea, para movimentar a relação processual, por ter interesse de ser protegido.” 
(GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 47.). 

103 Novamente Dinamarco: “Essa foi uma fórmula muito feliz encontrada pelo legislador para a redação do art. 
1o da Lei de Arbitragem (apoiada pelo art. 851 do CC), pois tem o duplo efeito de excluir da arbitragem não 
só os incapazes, como tais definidos na lei civil (CC, arts. 3o e 4o), como também alguns entes 
despersonalizados que, conquanto tenham capacidade de ser parte no processo civil comum (CPC, art. 12, 
incis. II-V, VII e IX), ao arbitral não logram ingresso por suas funções se limitam à administração de bens 
pertencentes a alguma comunidade ou coletividade de sujeitos” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 79.). 

104 Nessa linha: “[...] a cláusula compromissória da instituição do juízo arbitral para a solução de possíveis 
conflitos surgidos entre as partes contratantes (também chamada de cláusula arbitral), para ter validade e 
eficácia no plano do direito das obrigações, há de ser o contrato firmado por pessoa natural absolutamente 
capaz. ‘Não se trata, porém de única exigência, que seria a de capacidade negocial. É preciso que, no que 
respeita ao objeto, possa dispor, transigir. Não basta, portanto, ser apenas capaz de contratar. A capacidade é 
elementos subjetivo. [...] Se a pessoa, a respeito do direito patrimonial, ou dos direitos patrimoniais, de que 
se cogita para o juízo arbitral, pode transigir, é-lhe permitido louvar-se em árbitro, ou em árbitros’. Não 
poderão valer-se da arbitragem, além dos incapazes, o preso, enquanto durar o regime prisional (e não o 
condenado), o insolvente civil e a massa falida, em face da universalidade dos juízos. Estamos diante de 
matéria relativa à capacidade de estar no juízo arbitral e, portanto, de pressuposto processual de validade da 
instituição da arbitragem. Desta feita, não há que se confundir legitimidade ativa, que é uma das condições 
da ação, com a capacidade para estar ou instaurar o juízo arbitral” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. 
Arbitragem, jurisdição e execução: análise crítica da Lei 9.307, de 23.09.1996. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. p. 173-174.). 

105 Como ensina Carmona: “Considerando-se que a instituição de juízo arbitral pressupõe a disponibilidade do 
direito, não podem instaurar processo arbitral aqueles que tenham apenas poderes de administração, bem 
como os incapazes (ainda que representados ou assistidos). Isto significa que o inventariante do Espólio e o 
síndico do condomínio não podem, sem permissão, submeter demanda a julgamento arbitral; havendo, 
porém, autorização (judicial, no caso do inventariante e do síndico da falência, ou da assembleia de 
condôminos, no que diz respeito ao condomínio), poderá ser celebrada a convenção arbitral. Sem autorização 
será nula a cláusula ou o compromisso arbitral”. (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um 
comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 55.). 
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eventuais conflitos de interesse decorrentes de direitos patrimoniais disponíveis não sejam 

discutidos perante o Poder Judiciário, mas que sejam submetidos a juízo arbitral; ou pelo 

compromisso arbitral (artigo 9o da Lei no 9.307/96), que consiste na celebração de 

instrumento que tem por objeto submeter determinado litígio à arbitragem, inseridos nesse 

contexto, arbitragem de conflitos que não tenham origem contratual. Em síntese, para que 

seja válida a convenção de arbitragem, deve se adicionar à capacidade de contratar as 

capacidades de transigir e de estar em juízo arbitral, ou de, ao menos, celebrar contrato 

nesse sentido106. 

Pela sistemática do § 1o da Lei 9.307/96, acolhida a arguição de nulidade, 

invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, as partes serão remetidas ao órgão do 

Poder Judiciário competente para julgar a causa. 

Algumas câmaras arbitrais, como é o caso da Câmara de Comércio Internacional 

(ICC), realizam um exame prévio acerca da validade da convenção de arbitragem, a fim de 

verificar sua viabilidade. O procedimento arbitral seguirá se essa análise concluir tratar-se 

de convenção de arbitragem hígida107, caso contrário, o próprio regulamento deixa a 

critério das partes submeter à jurisdição competente a questão sobre a existência ou 

validade da convenção de arbitragem vinculante e quais partes estão a ela vinculadas108, 

que in casu, trataria do ajuizamento de ação declaratória de validade de cláusula arbitral. 

                                                
106 Na lição de Dinamarco: “a teor do art. 1o da Lei de Arbitragem, somente ‘as pessoas capazes de contratar 

poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis’. De um 
modo direto e bastante pragmático, esse dispositivo nega a própria capacidade de ser parte a todos aqueles 
que não disponham da capacidade de estar em juízo. Ou seja, no processo arbitral quem não tiver a 
capacidade de contratar, que é capacidade de exercer por si mesmo seus próprios direitos, não estará 
habilitado a ser parte, não se cogitando de sua participação por via de um represente ou assistente” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013. 
p. 122.). 

107 Vide, nesse sentido, a previsão do artigo 4 do Regulamento da Câmara de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem Ciesp/Fiesp: “4. DA DECISÃO PRIMA FACIE. 4.1. Caberá ao Presidente da Câmara examinar 
em juízo preliminar, ou seja, prima facie, antes de constituído o tribunal arbitral, as questões relacionadas à 
existência, à validade, à eficácia e ao escopo da convenção de arbitragem, bem como sobre a conexão de 
demandas e a extensão da cláusula compromissória, cabendo ao tribunal arbitral deliberar sobre sua 
jurisdição, confirmando ou modificando a decisão da Presidência.” 

108 Conforme Regulamento da Câmara de Comércio Internacional (CCI): “4. Em todos os casos submetidos à 
Corte, de acordo com o artigo 6o (3), esta deverá decidir se, e em que medida, a arbitragem deverá 
prosseguir. A arbitragem deverá prosseguir se, e na medida em que, a Corte esteja prima facie convencida da 
possível existência de uma convenção de arbitragem de acordo com o Regulamento. Em particular: (i) caso 
haja mais de duas partes na arbitragem, esta deverá prosseguir tão somente entre aquelas partes, abrangendo 
qualquer parte adicional que tiver sido integrada com base no artigo 7o, em relação às quais a Corte esteja 
prima facie convencida da possível existência de uma convenção de arbitragem que as vincule, prevendo a 
aplicação do Regulamento; e (ii) caso haja demandas fundadas em mais de uma convenção de arbitragem, de 
acordo com o artigo 9o, a arbitragem deverá prosseguir apenas com relação às demandas a respeito das quais 
a Corte esteja prima facie convencida de que (a) as convenções de arbitragem com base nas quais tais 
demandas foram formuladas são compatíveis, e (b) todas as partes na arbitragem tenham concordado com 
que tais demandas sejam decididas em conjunto, em uma única arbitragem. A decisão da Corte de acordo 
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4.1.2.1 A identidade de partes tratada nos limites e peculiaridades do juízo arbitral à 

luz das hipóteses de transmissão e extensão da cláusula compromissória 

As relações jurídicas podem implicar diversas situações de alteração da identidade 

de partes, como é o caso, por exemplo, da formalização de operações societárias (fusão, 

cisão, incorporação), cessões voluntárias de direitos/contratos ou fraudes, casos em que se 

aplicam as hipóteses de transmissão e extensão da cláusula compromissória. 

Assim, haverá casos em que será necessária a análise das situações jurídicas da 

parte a fim de que, se houve alguma relação entre os sujeitos do processo, seja reconhecida 

a identidade de partes, na medida em que será especialmente sobre elas que as sentenças 

produzirão seus efeitos. 

Esse panorama visa a evitar a coexistência de procedimentos paralelos conflitantes, 

tratando-se de verdadeira garantia ao exercício do direito de ação e da proteção à solução 

jurisdicional ao caso que se submete à apreciação do juízo arbitral, devendo resguardar a 

titularidade da relação de direito material.   

Nessa mesma linha, será legítimo conferir-se proteção à sentença arbitral e ao 

entendimento de sua definitividade entre as partes que tenham participado do processo, 

evitando-se que processos julgados sejam objeto de nova relação processual composta 

pelas mesmas partes. 

 

4.1.2.2 Terceiros e sua integração ao processo arbitral 

Via de regra, a sentença arbitral não obriga terceiro que não tenha celebrado 

convenção de arbitragem, sendo que, inexistente convenção que preveja a possibilidade de 

intervenção do terceiro à relação processual, sua integração à lide dependerá da 

concordância das partes e dos árbitros que, verificando a possibilidade de tumulto 

processual, a poderão indeferir109. 

                                                                                                                                              
com o artigo 6o (4) é sem prejuízo da admissibilidade ou do mérito das posições de quaisquer das partes. 5. 
Em todos os casos decididos pela Corte de acordo com o artigo 6o (4), qualquer decisão relativa à 
competência do tribunal arbitral, exceto com relação a partes ou demandas a respeito das quais a Corte 
decida que a arbitragem não deve prosseguir, será́ tomada pelo próprio tribunal arbitral. 6. Caso as partes 
sejam notificadas de uma decisão da Corte de acordo com o artigo 6o (4) no sentido de que a arbitragem não 
deve prosseguir em relação a algumas ou todas elas, qualquer parte manterá o direito de submeter a qualquer 
jurisdição competente a questão sobre se existe uma convenção de arbitragem vinculante e quais partes estão 
a ela vinculadas.” Disponível em: https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-2017-
Arbitration-and-2014-Mediation-Rules-portuguese-version.pdf. Acesso em: 17 nov. 2018. 

109 Como indica Lionel Zaclis: “É importante ressaltar-se que a possibilidade de admissão da intervenção 
existirá caso a cláusula compromissória ou a convenção de arbitragem prevejam a hipótese. Se o terceiro 
atender ao convite e for admitido, integrará o processo no estado em que se encontrar, não lhe sendo lícito 
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Nessa linha de pensamento, tem-se que o terceiro cuja intervenção foi rejeitada não 

ficará sujeito aos efeitos da decisão arbitral, a menos que, por consequência da expansão 

dos efeitos da coisa julgada em favor de terceiro, a coisa julgada lhe beneficie (vide item 

7.3.1 infra). 

 

4.1.3 Identidade de causa de pedir 

Talvez uma das questões mais complexas que envolve a temática de identificação 

da ação e da coisa julgada seja aquela relacionada à causa petendi110, na medida em que 

implica análise dos fatos (causas de pedir próximas) e do fundamento jurídico do pedido 

(causa de pedir remota), relacionados às consequências jurídicas previstas no ordenamento 

para o fato narrado. 

Para esses fins o sistema processual civil brasileiro se filiou à teoria da 

substanciação111 , alinhando-se ao entendimento de que são as relações fáticas que 

implicam efeitos ou consequências de ordem jurídica que podem ser pleiteadas, de acordo 

com o disposto na lei. Assim, de uma maneira bastante linear, se os fatos sobre os quais há 

determinada pretensão forem os mesmos, haverá identidade de causas de pedir, que é vista, 

portanto, como “L’indicazione delle ragioni della domanda”112. 

Contudo, conforme será visto no item 4.1.3 infra, a demanda arbitral, via de regra, 

não é ajuizada em ato único, não há uma “petição inicial” que conterá a causa de pedir 

completamente exposta; pelo contrário, a definição da causa de pedir poderá se desdobrar, 

ser ampliada ou reduzida no curso de arbitragem, desde que esteja prevista nos limites da 

convenção de arbitragem e que seja aceita pelas partes e pelos árbitros. 

                                                                                                                                              
introduzir qualquer alteração na estrutura processual já consolidada. Cabe observar que o árbitro ou o 
tribunal arbitral não podem evitar a participação voluntária de terceiro, desde que as partes a aceitem. 
Todavia, caso se verifique que a intervenção possa acarretar maior complexidade ao processo, poderá o 
árbitro recusá-la.” (ZACLIS, Lionel. Poder público e arbitrabilidade de conflitos. In: YARSHELL, Flávio 
Luiz; BEDAQUE, José Roberto dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). Estudos de Direito 
Processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 
549.). 

110 Como observa Lucon: “Dos elementos constitutivos da ação, a causa de pedir é certamente aquele que traz 
maiores perplexidades e nuances” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 1. ed. 
Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 59.). 

111 Nas palavras de Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes: “Na individuação, o julgador está vinculado ao 
fundamento jurídico invocado pelo demandante, ao específico direito subjetivo a que se refere o pedido de 
tutela, mas tem ampla liberdade na aplicação das normas integrantes do ordenamento jurídico para avaliar a 
efetiva existência do direito subjetivo. No sistema da substanciação, não há nenhuma vinculação aos 
fundamentos jurídicos, integrando objeto do processo todos os direitos subjetivos que eventualmente 
decorram dos fatos alegados e proporcionem o acolhimento do pedido” (LOPES, Bruno Vasconcelos 
Carrilho. Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 52.). 

112PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. 3. ed. Nápoles: Jovene Editore, 1999. p. 59. 
Em tradução livre: “A indicação das razões do pedido”. 
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Entretanto, a causa de pedir sempre estará relacionada à crise de direito que se 

busca solucionar conectando as situações fáticas com os preceitos de ordem jurídica que 

conduzirão ao pedido final. 

Sem dúvida que será a causa de pedir remota, consubstanciada nos fatos 

constitutivos do direito invocado, a mais relevante para a identificação da causa petendi113, 

embora haja demandas que dispensariam a indicação da causa de pedir remota, tratando-se 

de direitos autodeterminados114, como aquelas fundadas em direito real115. 

 

4.1.3.1 A arbitrabilidade 

A arbitrabilidade se insere no contexto da causa de pedir próxima, sendo-lhe 

essencial a análise sob os vieses subjetivo e objetivo, conforme dispõe o artigo 1o da Lei 

9.307/96 ao afirmar que apenas pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis e, nesse 

sentido, exige-se a demonstração acerca da titularidade e da disponibilidade do direito 

trazido ao juízo arbitral. 

É concebível, contudo, que as partes declinem mais de uma causa de pedir116, de 

maneira que, para conferir-se a arbitrabilidade das questões, se faz necessária a descrição 

minuciosa das causas de pedir próxima e remota, que devem passar necessariamente pela 

                                                
113“É correto dizer que o autor deve afirmar um fato essencial juridicamente qualificado e apresentar o seu nexo 

com um efeito jurídico. O autor, em outras palavras, narra o fato jurídico que constitui o direito por ele 
afirmado. Esse fato jurídico é o chamado fato essencial, que é todo aquele do qual decorre a consequência 
jurídica pretendida pela parte.” (MARINONI, Luiz Guilherme. In: MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante 
procedimento comum. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2. p. 158.). 

114“As demandas autodeterminadas, desse modo, são identificadas por meio do conteúdo do direito material 
deduzido. Pela eficácia erga omnes de tais direitos, que provocam sujeição geral de terceiros e não podem 
coexistir mais de uma vez entre as mesmas partes com idêntico conteúdo, basta identificar o conteúdo do 
direito deduzido para especificar a res in iudicio deducta.” (LEONEL, Ricardo de Barros. Causa de pedir e 
pedido: o direito superveniente. São Paulo: Método, 2006. p. 97.). 

115“Direitos absolutos. Na ação real, basta a afirmação da relação jurídica (propriedade, usufruto, servidão), a 
fim de que a ação seja suficientemente indicada. [...] A propriedade apresenta-se como um estado 
continuativo, que se identifica plenamente por meio da coisa sobre a qual incide. Dizendo: ‘sou proprietário’, 
indico com toda a precisão o grupo de utilidades produzidas pelo objeto que aspiro. De outro lado, é essa 
relação universal com todos os homens, em referência à coisa, que se nos apresenta com causa imediata da 
relação individual com o possuidor, sem que cogitemos do modo como [sic] se originou, a não ser como 
meio para provar-lhe a existência” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 
Campinas: Bookseller, 2009. p. 437.). 

116 A lição de Tucci é essencial: “Baseando-se, outrossim, em seu conteúdo, é possível também ser afirmado que 
a causa petendi resulta simples, composta ou complexa. Simples quando um único fato jurídico a integra [...] 
A causa petendi é composta, na hipótese em que corresponde a uma pluralidade de fatos individuadores de 
uma única pretensão. [...] Diz-se complexa a causa de pedir quando, da variedade de fatos justapostos, forem 
individuadas as várias pretensões” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. v. 27. p. 128-129. Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio 
Liebman.). 
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demonstração de atendimento aos critérios estabelecidos no artigo 1o da Lei 9.307/96, (i) 

da capacidade de contratar; (ii) capacidade de estar em juízo; (iii) de tratar-se a de direito 

patrimonial disponível (causa de pedir próxima); e, por fim, (iv) da possibilidade de 

exercício da autonomia da vontade117; tudo sob pena de, na falta de uma dessas situações, 

configurar-se situação de inarbitrabilidade. 

 

4.1.4 Identidade de pedido 

Pedido é o objeto da ação, sobre o qual as partes litigam, e sua identificação é peça 

essencial à configuração – ou constatação – quanto a eventual repetição – parcial ou total – 

de uma demanda118. Não há dúvidas de que o pedido – e sua extensão – é efetivamente um 

dos elementos que identificam a pretensão e, por conseguinte, a demanda119. Parte-se de 

uma incerteza jurídica que, ao término do procedimento arbitral, tendo-se julgado o 

mérito, torna-se certeza imutável. 

Contudo diferentemente do que ocorre nos processos estatais, onde o pedido deve 

ser claramente formulado na petição inicial (artigos 329, caput, incisos I e II do Código de 

Processo Civil), no procedimento arbitral poderá ser fixado ou alterado no curso do 

procedimento. 

Nada obstante a possibilidade de o compromisso arbitral (artigo 10 da Lei 

9.307/96) definir – ou estabelecer – com alguma clareza, os elementos da ação, definindo, 

ou indicando, as partes (incisos I e II); a matéria que será objeto da arbitragem (inciso III); 

e o lugar em que será proferida a sentença arbitral (inciso IV), a arbitragem e a delimitação 

                                                
117 Na visão de Rafael Francisco Alves: “A doutrina costuma distinguir uma dimensão objetiva e outra subjetiva 

da arbitrabilidade: a primeira diz respeito às matérias que podem ser objeto de arbitragem e a segunda diz 
respeito a quem pode submeter-se à arbitragem.” (ALVES, Rafael Francisco. Árbitro e direito: o julgamento 
de mérito na arbitragem. São Paulo: Almedina, 2018. p. 303.). 

118 Como ressalta Dinamarco: “Seja como for, o objeto do processo arbitral é determinado sempre pelo pedido 
endereçado aos árbitros, qualquer que haja sido o iter de sua formulação. Quando o compromisso não for 
claro, o pedido será especificado por solicitação dos árbitros, chegando-se com isso à estabilização da 
demanda (CPC, art. 294), que outra coisa não é senão a definitiva delimitação do objeto do processo arbitral” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013. 
p. 38.). 

119 Conforme lição de Calamandrei: “Jamais se poderá chegar, porém, a uma exata identificação do aspecto 
objetivo da ação, se o petitum não for posto em relação à causa petendi. A identificação dos sujeitos trata de 
estabelecer quais são os litigantes; a identificação do terceiro elemento, que é o título (ou causa petendi), 
destina-se a responder a uma terceira pergunta: por que litigam? Mesmo não sendo um técnico no 
procedimento, quem se quer dar conta do alcance exato de um litígio pendente entre duas pessoas não se 
contenta em saber qual é o objeto da disputa (uma quantia em dinheiro, uma coisa móvel, um pedaço de 
terra), mas quer saber, também, qual é o direito que se afirma ou se nega em relação àquele objeto e qual foi 
o ponto de discórdia que originou a disputa; e até mesmo os não juristas se dão conta de uma ciosa é por 
exemplo, discutir a propriedade de um terreno, e outra, debater acerca do direito de usufruir dele a título de 
locação” (CALAMANDREI, Piero. Instituições de direito processual civil. Tradução de Douglas Dias 
Ferreira. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2003. v. 1. p. 242-243.). 
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dos elementos da demanda arbitral somente serão determinados após a sua instituição, que, 

nos termos do artigo 19 da Lei 9.307/96, ocorrerá no momento de aceitação da nomeação 

pelo(s) árbitro(s), de maneira que nem a cláusula compromissória, tampouco a convenção 

de arbitragem são instrumentos suficientes à instauração da arbitragem. 

Ocorre que, após a instituição da arbitragem, poderá haver a necessidade de uma 

melhor definição quanto ao objeto do conflito de interesses, exigindo que os árbitros 

contribuam com a delimitação do pedido ou da causa de pedir120. Tal procedimento em 

nada se assemelha ao procedimento estatal que é formulado unilateralmente pelo autor e 

pelo réu na hipótese de apresentação de pedido reconvencional, podendo o magistrado, 

quando muito, determinar a emenda da petição inicial ou da reconvenção. 

Mais do que isso, os órgãos arbitrais adotam procedimentos diferentes para a 

fixação da(s) causa(s) de pedir e pedido(s), e, em geral, são regras mais flexíveis do que 

aquelas fixadas na esfera estatal121 – que determina a fixação do objeto do processo, e 

consequente estabilização da demanda, initio litis possibilitando o aditamento ou a 

alteração do pedido e da causa de pedir, no máximo, até o saneamento do processo, e desde 

que haja concordância do réu122 (artigo 329 do Código de Processo Civil) – permitindo, 

por exemplo, a alteração do pedido no curso do procedimento arbitral123. 

                                                
120 “O primeiro ato a ser praticado pelo árbitro ou colégio arbitral, após a instituição do juízo, é a verificação de 

todos os termos e requisitos da convenção arbitral, porquanto é nesta peça que reside a causa de pedir 
próxima e remota (fatos e fundamentos jurídicos) e, portanto, os contornos da lide. Havendo necessidade de 
explicitar alguma matéria, objeto da convenção arbitral, as partes, em conjunto com os árbitros, prepararão e 
firmarão o adendo ou termo aditivo, o qual passará a fazer parte integrante da referida convenção” 
(FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução: análise crítica da Lei 9.307, de 
23.09.1996. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 207.) 

121 Nesse sentido, o Regulamento do Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de Estocolmo: “Artículo 
30 Modificaciones. Cualquier parte podrá modificar o ampliar su demanda, su demanda reconvencional, su 
contestación o excepción de compensación hasta el momento en que proceda el cierre de la instrucción de 
conformidad con el Artículo 40, siempre y cuando el caso, conforme haya sido modificado o ampliado, 
continúe comprendido dentro del acuerdo arbitral, salvo que el Tribunal Arbitral considere improcedente 
dicha modificación o ampliación, teniendo en cuenta la demora con la que se ha hecho, el perjuicio 
ocasionado a la otra parte u otras circunstancias relevantes.”. Em tradução livre: “Artigo 30 Modificações. 
Qualquer parte poderá modificar ou ampliar sua demanda, sua demanda reconvencional, sua contestação ou 
exceção de compensação até o encerramento da instrução de acordo com os procedimentos do Artigo 40, 
desde que o caso, conforme alterado ou estendido, continuar a ser incluído na convenção de arbitragem, a 
menos que o Tribunal Arbitral considere tal emenda ou extensão inadmissível, levando em conta o atraso 
com o qual foi feita, os danos causados à outra parte ou outras circunstâncias relevantes.” (Disponível em: 
https://sccinstitute.com/media/220137/arbitration_rules_spanish_17_web.pdf. Acesso em: 19 nov. 2018.). 

122 “A exata noção e dimensionamento do problema da estabilização da demanda judicial, compreendida como 
impossibilidade de alteração de seus elementos subjetivos (parte) e objetivos (causa de pedir e pedido) – 
particularmente estes últimos – isto é, a fixação de um momento a partir do qual não seja mais possível 
alterar a pretensão processual e tampouco os fundamentos que a delimitam, envolve o exame da questão da 
preclusão e da eventualidade.” (LEONEL, Ricardo de Barros. Causa de pedir e pedido: o direito 
superveniente. São Paulo: Método, 2006. p. 119.). 

123 “[...] também as alterações do pedido no curso do processo não obedecem a um esquema rígido do processo 
estatal, e sim aos preceitos inerentes ao sistema do processo arbitral, conforme vimos falando desde o início. 
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A flexibilidade do procedimento arbitral, entretanto, não pode dar ensejo a 

infindáveis incursões das partes na alteração do objeto da ação, de modo a inviabilizar ou 

retardar os limites da lide, tampouco a perfeita identificação da ação, com fixação de seus 

elementos (partes, pedido e causa de pedir) ou prejudicar o exercício do contraditório e da 

ampla defesa124, daí, inclusive, a utilidade da formalização de termo de arbitragem. 

Essas questões são essenciais para os fins da formação de coisa julgada, que se dará 

entre as partes da relação processual – podendo beneficiar terceiros –, considerando as 

causas de pedir (próxima e remota) e os pedidos formulados. 

 

4.2 Graus de identidade entre as ações 

A identidade das ações não se dará sempre em grau absoluto, havendo diferentes 

níveis de identidade, e é justamente com base nesses diferentes níveis que a lei processual 

distingue soluções de modificação de competência (conexão ou continência – artigos 54 a 

63 do CPC) das causas de extinção do processo sem resolução de mérito (dentre elas estão 

a litispendência, coisa julgada, perempção, carência de ação e falta de pressupostos 

processuais)125. 

                                                                                                                                              
[...] Basicamente, está longe de ser absoluto dizer que toda e qualquer alteração do objeto do processo está 
vedada no processo arbitral. Muito ao contrário. A compleição do procedimento arbitral, com seus influxos e 
princípios, não permite uma posição sectária no tocante à alteração do objeto do processo, suposto que 
pautado no contraditório. Evidentemente que deve haver limites, justamente para que o processo não se 
prolongue indefinidamente, assim como, ainda mais relevante, para que parte e árbitro não sejam 
surpreendidos por novas demandas. Mas em absoluto podemos dizer que a alteração do objeto do processo é 
vedada no processo arbitral. Tudo dependerá da postura das partes e, principalmente, dos árbitros perante a 
alteração dos limites objetivos da demanda” (PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e 
sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 174-175.). 

124 “Todavia, as partes não podem criar ou adaptar regras, relacionadas com a estabilização da demanda, de 
forma a prejudicar ou dificultar a completa e correta aplicação do princípio do contraditório e da ampla 
defesa no caso concreto. No processo civil estatal as rígidas regras da estabilização da demanda têm como 
um de seus objetivos proteger o contraditório, pois se fosse permitido alterar o pedido a qualquer tempo, o 
contraditório poderia ser afetado. Essa idéia também se aplica na arbitragem: qualquer mitigação da 
estabilização da demanda deve ser feita sem prejuízo da completa e correta aplicação do princípio do 
contraditório e da ampla defesa.” (MONTORO, Marcos André Franco. Flexibilidade do procedimento 
arbitral. Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Carmona. 2010. Tese (Doutorado em Direito Processual) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Doi:10.11606/T.2.2010.tde-16082011-
161411. Acesso em: 28 out. 2018.) 

125 Nesse aspecto que Ernani Fidélis dos Santos aborda o tema sob o enfoque das consequências decorrentes de 
eventuais paralelismos: “A lei ao falar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 
toma-o em sentido lato. Não é apenas a defesa de mérito que faz com que o réu sofra a sanção do pagamento 
de custas, mas toda aquela referida no art. 301, quando pode ser conhecida em qualquer tempo, mesmo que o 
juiz pudesse fazê-lo de ofício, conquanto não tivesse elementos para tal. É o caso de litispendência, coisa 
julgada, perempção, carência de ação e falta de pressupostos processuais” (SANTOS, Ernane Fidélis dos. 
Manual de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1. P. 
122. item 242.). 
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As hipóteses de extinção se concentram nos casos de vícios procedimentais ou na 

hipótese de maior identificação das ações, como são os casos dos incisos do art. 485 do 

CPC, interessando-nos com maior ênfase a configuração da coisa julgada.  

Feitas essas considerações, breve análise acerca do instituto da conexão contribuirá 

na compreensão da necessidade de adoção de mecanismos para solucionar paralelismos 

parciais126 e demonstrar que a coisa julgada poderá estar presente em situações em que não 

haja absoluta identidade entre processos. 

 

4.2.1 Crítica à aplicabilidade da teoria da tríplice identidade para fins de 

identificação da coisa julgada 

É clássica a lição processual no sentido de serem conexas as ações em que “a 

relação de semelhança entre duas ou várias demandas que tenham um ou mais elementos 

constitutivos em comum, sem terem todos”127. 

Na definição do art. 55 do Código de Processo Civil “Reputam-se conexas 2 (duas) 

ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, hipótese em que – 

diferentemente do que ocorre nos casos de litispendência e coisa julgada – os feitos devem 

ser reunidos com o intuito de evitar-se decisões contraditórias128. 

Demandas judiciais conexas, além de reunidas, devem ter seu julgamento conjunto, 

com o intuito de evitar o risco de serem prolatadas decisões contraditórias. Trata-se, pois, 

de uma medida preventiva que, por meio de mecanismos de modificação da competência, 

visa a evitar futuras discussões acerca de qual das decisões prevalecerá. 

                                                
126 Ou seja, naqueles em que não há absoluta identidade. 
127 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2004. v. II. 

p. 149. 
128 Como ensina Liebman: “Se più procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse pendono davanti 

allo stesso giudice, questi può disporne la riunione anche d’ufficio. Se i procedimenti pendono davanti a 
giudici diversi o a sezione diverse dello stesso tribunale, il giudice che ne ha notizia, o il presidente della 
sezione, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, provvede nei modi opportuni: e cioè se i 
procedimenti sono relativi alla stessa causa ne ordina con decreto la riunione, designando la sezione o il 
giudice davanti a cui il procedimento deve proseguire; se risguardano cause connesse, ordina con decreto che 
le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i 
provvedimenti opportuni (art. 273, 274)” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Lezioni di Diritto Processuale Civile: 
nozioni introduttive – parte generale. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1951. p. 83-84.). Em tradução livre: 
“Se vários processos relacionados à mesma causa ou casos relacionados estiverem pendentes perante o 
mesmo juiz, este último também poderá organizar a reunião de ofício. Se o processo estiver pendente em 
tribunais diferentes ou seções diferentes do mesmo tribunal, o juiz que tiver a notícia, ou o presidente da 
seção, se reportará ao presidente, que, depois de ouvir as partes, fornece de maneira apropriada: isto é, se os 
processos estão relacionados à mesma causa, se ordena a reunião por decisão, designando a seção ou o juiz 
perante o qual o processo deve prosseguir; se causas relacionadas surgirem, ele ordena por decisão que os 
casos sejam designados para a mesma audiência perante o mesmo juiz ou a mesma seção para medidas 
apropriadas (Artigo 273, 274).”. 



 65 

Referidos mecanismos, previstos pelo Código de Processo Civil, são aplicáveis 

apenas para hipóteses em que houver competência relativa129, o que não ocorre com o juízo 

arbitral. Assim, constatada eventual conexão, considerando que a convenção de arbitragem 

afasta a competência do juízo estatal, inviabiliza a reunião dos feitos, possibilitando 

provimentos contraditórios. 

Deve-se considerar, ainda, o entendimento de que a coisa julgada não se aplica 

exclusivamente a demandas em que é constatada a tríplice identidade130. 

De fato, parece óbvio o entendimento de que uma ação idêntica a outra já decidida 

deve ser extinta, mas deve-se ter em mente a influência que determinado caso conexo 

sofrerá em razão de possuir causa de pedir idêntica ou com algum grau de identidade, além 

da hipótese de que determinado pedido formulado em uma segunda demanda já tenha sido 

julgado e transitado em julgado. 

A conclusão a que se chega é no sentido de que em ambas as hipóteses haverá coisa 

julgada e que a segunda demanda deverá estar subordinada ao quanto restou decidido na 

primeira. Ou seja, ainda que não haja perfeita identidade entre as demandas, mas se houve 

decisão de mérito quanto a parte do objeto da ação, poderá estar-se à frente de uma 

demanda conexa a outra já julgada131 ou à coisa julgada sobre questão prejudicial (artigo 

503, § 1o do Código de Processo Civil). 

                                                
129 Art. 54 do Código de Processo Civil “A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção.” 
130 Como adverte Vicente Greco Filho: “a amplitude dos limites subjetivos e dos limites objetivos da coisa 

julgada com a exigência da tríplice identidade, o instituto da coisa julgada, enquanto proibição de voltar a 
decidir o que já foi definitivamente julgado, ficaria praticamente inutilizado, ou seja, serviria apenas para 
resolver o raro caso de uma repetição inadvertida, ou dolosa da mesma ação. A concepção de que a coisa 
julgada somente impede a mesma ação (e daí advém o equívoco, por que a tríplice identidade refere-se à 
identidade de ações e não à coisa julgada não atual apenas nessa hipótese.” (GRECO FILHO, Vicente. 
Direito processual civil brasileiro. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 2. p. 286-287.). 

131 Essa é a lição de Eduardo J. Couture, para quem a teoria da tríplice identidade, embora perfeita para o fim de 
identificação das ações, não se aplica à coisa julgada: “El art. 1351 del Código de Napoleón determina que 
para que la cosa juzgada pueda hacerse valer como excepción debe reunir las siguientes condiciones; ‘la cosa 
demandada debe ser la misma; la demanda debe ser fundada sobre la misma causa; la demanda debe ser entre 
las mismas partes…’. Esa norma, llamada tradicionalmente de las tres identidades, ha disfrutado siempre, y 
continúa disfrutando, de un considerable prestigio en la jurisprudencia, aun en legislaciones como las 
nuestras que non la han recogido mediante texto expreso. La doctrina ha sido siempre reacia a aceptar a ojos 
cerrados la regla de las tres identidades. La identidad de parte es confusa cuando se trata de determinar en 
concreto las personas que se entienden por tales; la idea de objeto, aparentemente clara, ha dado también 
motivo a vacilaciones; y cuanto la noción de causa, verdadero problema en todas las ramas del derecho, se 
encuentra aún, en la teoría procesal, en sus comienzos. La crisis, es, pues, bien compresible.” (COUTURE, 
Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. reimpr. inalt. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1977. 
p. 414-415.). Em tradução livre: “O art. 1.351 do Código de Napoleão determina que, para que a coisa 
julgada possa se fazer valer como exceção, deve reunir as seguintes condições; ‘A coisa demandada deve ser 
a mesma; o pedido deve ser baseado sobre a mesma causa; o pedido deve ser entre as mesmas partes...’ Esta 
regra, tradicionalmente chamada as três identidades, sempre gozou e continua gozando de considerável 
prestígio na jurisprudência, mesmo em leis como a nossa, que não foram reconhecidas por texto expresso. A 
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No contexto da Lei 9.307/96, tanto a cláusula compromissória quanto o 

compromisso arbitral têm a eficácia de retirar a competência do juízo estatal, transferindo-

a ao arbitral, e, por conseguinte, não há meios de se alterar a competência, remetendo-se os 

autos da arbitragem para processamento pelo juízo estatal, tampouco remetendo-se os 

autos do processo estatal ao juízo arbitral132. 

Nessa hipótese, se constatada a existência de julgamento transitado em julgado, 

quanto a pedido conexo, a extinção do processo quanto à parte coincidente é providência 

imperativa. Afinal, já foi decidida. 

Pode-se, ainda, se constatada conexão, determinar-se a suspensão de um dos 

processos133, com fundamento na prejudicialidade externa, hipótese prevista no art. 313, 

inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, fenômeno processual que, nessa 

hipótese, mais se aproximaria da conexão134 e, embora a Lei 9.307/96 não preveja a 

suspensão do procedimento arbitral, não haveria óbice à tomada de tal providência135. 

                                                                                                                                              
doutrina sempre relutou em aceitar a regra das três identidades de olhos fechados. A identidade de uma parte 
é confusa quando se trata de determinar em particular as pessoas a que se entendem como tais; a ideia de 
objeto, aparentemente clara, também deu origem a vacilações; e quanto a noção de causa, verdadeiro 
problema em todos os ramos do direito, ainda é, na teoria processual, em seus primórdios. A crise é, portanto, 
bem compressível”. 

132 Luis Fernando Guerrero, apoiado em Sérgio La China, embora reconheça a unidade da jurisdição, entende 
serem inaplicáveis as regras de definição de competência para a solução de eventual conflito entre árbitros e 
juízes: “Como ensina Sérgio La China, a jurisdição emana do povo que, na ótica constitucional e da teoria 
geral do Estado, é um todo único e confere a uma pluralidade de juízos e juízes o poder função de julgar. Ou 
seja, a jurisdição é una, indivisível e é irradiada para aqueles que detêm jurisdição. Juízes togados que 
sempre detêm jurisdição e a possibilidade de que o particular, para casos específicos, confira a um igual o 
poder função de aplicar o direito ao caso concreto para um determinado caso. Há unidade de jurisdição e 
pluralidade de órgãos que a exercem. O árbitro ou o painel arbitral incluem-se, à luz dos mencionados Arts. 
18 e 31 da Lei de Arbitragem, no rol desses vários órgãos. A jurisdição é una, mas tal unidade não está ligada 
ao fato de ser exercida somente pelo Estado, mas sim que só dele emana e pode ser exercida por quem ele 
determinar.” (GUERRERO, Luis Fernando. Árbitros, juízes e conflitos de competência. In: PINTO, Ana 
Luisa;  SKITNEVSKY, Karin (Coords.). Arbitragem nacional e internacional: os novos debates e a visão 
dos jovens arbitralistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 82.). 

133 Carmona, por exemplo, entende que “A forma mais sensata de resolver esse tipo de impasse será suspender o 
processo arbitral até a decisão, pelo juiz togado, da questão preliminar que lhe terá sido submetida, até 
porque, ao final e ao cabo, tocará ao juiz togado enfrentar a questão de validade da convenção de arbitragem 
na demanda, que será certamente movida pela parte resistente com base no art. 32 da lei. Embora não seja 
esta a hipótese mirada pelo art. 25 da Lei de Arbitragem, a suspensão do processo arbitral parece, in casu, a 
solução menos traumática” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 
9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 161.). 

134  Nos dizeres de Lucon: “Prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais situações jurídicas, 
consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá ter sobre o da prejudicada. Mais 
precisamente, com maior ocorrência, o fenômeno da prejudicialidade se manifesta quando o julgamento de 
mérito de uma demanda condiciona o julgamento de uma questão prejudicial. A prejudicialidade é essa 
influência que o julgamento de uma causa ou de uma questão pode projetar sobre o teor do julgamento da 
outra” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. 
p. 123-124.). 

135 Como observa Tito Carnacini, que sugere a suspensão do procedimento arbitral: “Siempre a propósito de las 
complicaciones que el proceso arbitral puede sofrir, tenemos que hablar ante todo de la suspensión de él” 
(CARNACINI, Tito. Arbitraje. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ejea, 1961. p. 113.). 
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De qualquer forma, por força do disposto no § único do art. 8o da Lei 9.307/96, sob 

o manto da autonomia da cláusula compromissória, estabelece que compete ao árbitro 

decidir sobre sua própria competência136 na hipótese de as partes não terem estabelecido as 

regras a serem aplicadas no caso137, reafirmando a prioridade cronológica do Princípio da 

Kompetenz-Kompetenz138. 

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça 139  reconheceu a 

possibilidade de configuração de conflito de competência positivo entre os juízos estatal e 

                                                                                                                                              
Em tradução livre: “Sempre sobre o assunto das complicações que o processo arbitral pode sofrer, temos que 
falar em primeiro lugar sobre a suspensão dele”. 

136 Luis Fernando Guerrero, por outro lado, ao analisar questão semelhante, entende que: “tratando-se os 
conflitos entre árbitros e juízes de conflitos de jurisdição, não há que se cogitar a utilização do conflito de 
competência para solucioná-las. Quis o legislador, conforme o art. 8o da Lei de Arbitragem, que o árbitro 
analisasse sua própria competência para julgar (Princípio do Kompetenz-Kompetenz), aplicando o direito ao 
caso concreto” (GUERRERO, Luis Fernando. Árbitros, juízes e conflitos de competência. In: PINTO, Ana 
Luisa; SKITNEVSKY, Karin (Coords.). Arbitragem nacional e internacional: os novos debates e a visão dos 
jovens arbitralistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 82.). 

137 Para Eduardo de Albuquerque Parente: “os árbitros não estão e nunca estarão obrigados a suspender o 
processo arbitral. Nem mesmo se as partes quiserem. Uma vez que a prejudicialidade é um fato que atinge a 
formação cognitiva do árbitro, se ele entende que não precisa da decisão judicial para julgar, ninguém – nem 
as partes – pode lhe obrigar a esperar. Veja-se como estamos diante de dois sistemas de processo próprio para 
a questão: enquanto no processo estatal a regra é clara no sentido da anterioridade, em que o juiz deverá 
suspendê-lo, no arbitral os árbitros podem ou não. E o farão apenas e tão somente em casos excepcionais, em 
que realmente não vejam como possível a continuidade do processo sem a medida. Evidentemente que tudo 
isso dependerá das regras que também forem escolhidas pelas partes. Se elas elegem outro modelo, tudo isso 
poderá mudar. Na omissão, decidirão os árbitros pois trata-se de questão de procedimento (art. 21, § 2o). 
Tudo também poderá ser visto de outra maneira caso se esteja diante de processos arbitral e/ou judicial 
situados em outros países, pois existem diferenças entre o regramento da matéria em cada país.” (PARENTE, 
Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 194-195.). 

138 Esse é o entendimento da doutrina internacional: “In that sense, the competence-competence principle is a 
rule of chronological priority. Taking both of its facets into account [positive and negative effects], the 
competence-competence principle can be defined as the rule whereby arbitrators must have the first 
opportunity to hear challenges relating to their jurisdiction, subject to subsequent review by the courts” 
(GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John (Eds.). Fouchard Gaillard Goldman on International 
Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 1999. p. 401.). Tradução livre: “Nesse 
sentido, o princípio de competência-competência é uma regra de prioridade cronológica. Tendo em conta as 
duas facetas [os efeitos positivos e negativos], o princípio da competência-competência pode ser definido 
como a regra segundo a qual os árbitros devem ter a primeira oportunidade de conhecer das impugnações 
relativas à sua jurisdição, sob reserva de um reexame posterior pelos tribunais”. 

139 CONFLITO DE COMPETÊNCIA POSITIVO. JUÍZO ARBITRAL E JUÍZO ESTATAL. POSSIBILIDADE, 
EM TESE, DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO 
SUFRAGADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. CONTRATO DE FRANQUIA, COM CLÁUSULA 
COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. JUÍZO ESTATAL QUE DETERMINA, NO BOJO DE AÇÃO 
JUDICIAL, A EXCLUSÃO/EXTINÇÃO DE PROCEDIMENTO ARBITRAL ANTERIORMENTE 
INSTAURADO PARA O DESLINDE DE CONTROVÉRSIA ADVINDA DO MESMO CONTRATO 
(ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES SIGNATÁRIAS, COM DISCUSSÃO SE HOUVE OU NÃO 
CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DE TERCEIRO FRANQUEADO). CONFLITO CONHECIDO 
PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. 1 De acordo com o atual 
posicionamento sufragado pela Segunda Seção desta Corte de Justiça, compete ao Superior Tribunal de 
Justiça dirimir conflito de competência entre Juízo arbitral e órgão jurisdicional estatal, partindo-se, 
naturalmente, do pressuposto de que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza 
jurisdicional. 1.1 O conflito positivo de competência afigura-se caracterizado, não apenas quando dois ou 
mais Juízos, de esferas diversas, declaram-se simultaneamente competentes para julgar a mesma causa, mas 
também quando, sobre o mesmo objeto, duas ou mais autoridades judiciárias tecem deliberações excludentes 
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arbitral (litispendência), decidindo pela necessidade de observância do art. 8o da Lei de 

Arbitragem em atenção ao Princípio da Kompetenz-Kompetenz, decidindo caber 

prioritariamente ao juízo arbitral pronunciar-se acerca de sua competência140. 

Esse entendimento, ao nosso ver, embora trate de questão relativa à litispendência, 

também poderia ser aplicado nas hipóteses de conexão entre demandas que tramitem 

perante juízos arbitral e estatal, para o fim de extinguir – e não reunir – um dos processos. 

Contudo, a mútua influência entre referidos procedimentos deve ser 

minuciosamente analisada, considerando não ser possível fixar-se, objetivamente, a 

suspensão do processo estatal ou arbitral sem que se analise a especificidade dos casos 

concretos – e do grau de paralelismo entre eles – de maneira a suspender o processo 

prejudicado, visando ao menor prejuízo para as partes. 

Importante observar-se que, se o procedimento pendente for suspenso perante o 

juízo arbitral, o julgamento será – ainda que reflexamente – proferido nos termos do 

julgamento do juízo estatal, considerando que: 
o efeito mais profundo da prejudicialidade é o impedimento de reapreciar a 
relação jurídica fundamental que haja sido objeto de julgamento no decisório de 
uma sentença passada em julgado. Como a decisão sobre a relação fundamental 
constitui pressuposto lógico do julgamento da demanda prejudicada, a 
declaração feita sobre ela irradia efeitos e tem eficácia de comandar o 

                                                                                                                                              
entre si. 2 O Juízo da 2a Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a despeito da existência de cláusula 
compromissória arbitral inserta no contrato de franquia estabelecido entre Partout Administração e To Be 
Kids, a vincular, no mínimo, as partes signatárias  (pairando, é certo, controvérsia sobre a ocorrência de 
cessão de posição contratual por parte de Toys), entendeu, diversamente do Juízo arbitral, pela não 
instauração da competência do Juízo arbitral, inclusive com a determinação de extinção do feito ali iniciado. 
3 Tem-se  por  configurado o conflito positivo de competência, na medida em que, sobre o mesmo objeto (no 
caso, a definição acerca da instauração da competência do Juízo arbitral), dois ou mais Juízos, de esferas 
distintas, tecem deliberações excludentes entre si, a considerar que, por lei, a questão deve ser 
precedentemente decidida por um deles (no caso, o Juízo arbitral). 4 É de se reconhecer a inobservância do 
art. 8o da Lei n. 9.307/1996,  que  confere  ao juízo arbitral a medida de competência mínima, veiculada no 
Princípio da Kompetenz-Kompetenz, cabendo-lhe, assim, deliberar sobre a sua competência, 
precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões  
relativas  à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a 
cláusula compromissória. 5 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo arbitral. (CC 146.939/PA, 
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 23.11.2016, DJe 30.11.2016). 

140 Relevantíssima é a posição de Priscila Knoll Aymone quanto ao tema, afastando, inclusive, a ideia de 
litispendência, na medida em que cabe ao árbitro analisar, com preferência, sua competência para julgamento 
da causa: “[...] o conflito tribunal arbitral versus corte estatal não enseja litispendência, mas sim a prioridade 
ao árbitro de julgar sobre a sua competência. Isso decorre da natureza da arbitragem, mecanismo baseado em 
um contrato sobre resolução de disputas com efeitos jurisdicionais: sendo que o poder do árbitro origina-se 
da cláusula compromissória – instrumento que lhes confere competência para decidir. De fato, muitos autores 
são taxativos ao declarem que não há litispendência em arbitragem, pois a lis pendens requer que as duas 
cortes sejam igualmente competentes. No caso da arbitragem a competência do tribunal arbitral baseia-se na 
validade da cláusula compromissória que confere jurisdição ao tribunal arbitral competente e, por 
conseguinte, afasta a jurisdição das cortes estatais” (AYMONE, Priscila Knoll. A problemática dos 
procedimentos paralelos: os princípios da litispendência e da coisa julgada em arbitragem internacional. 
Orientador: Luiz Olavo Baptista. 227 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 97-98.).  
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julgamento de todas as possíveis demandas prejudicadas. A coisa julgada que se 
forma sobre a decisão da causa prejudicial obriga o juiz da causa prejudicada a 
tomar como premissa necessária e indiscutível o que a propósito daquela houver 
sido declarado141 

Haverá, ainda, que se aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos 

perante o juízo estatal. Da mesma maneira, o processo em trâmite pelo juízo estatal deverá 

ser suspenso se a causa prejudicial estiver pendente de julgamento pelo juízo arbitral. 

A conexão (artigo 54 do Código de Processo Civil), portanto, é regra de 

modificação da competência, que determina a reunião de causas conexas como forma de, 

por meio de julgamento conjunto, evitar decisões conflitantes, mas é inaplicável entre 

processo arbitral e estatal. 

 

4.2.2 Coisa julgada, conexão e continência entre arbitragens 

Questão interessante se dá na hipótese de a conexão surgir entre demandas arbitrais, 

que padece de definição legal quanto à solução processual que se deve adotar, 

circunstância que possibilita o desenvolvimento de diversas teorias e soluções, visando a 

evitar a coexistência de procedimentos semelhantes que podem dar ensejo a decisões 

incompatíveis e violação à coisa julgada. 

A primeira dessas ideias diz com a possibilidade de reunião das “causas arbitrais”, 

mas que exigiria que as causas conexas estivessem submetidas ao mesmo painel arbitral142, 

o que praticamente inviabiliza a possibilidade real de aplicação.  

A doutrina143 sugere 4 (quatro) possibilidades de solução para a questão de conexão 

entre arbitragens, com o intuito de evitar a coexistência de decisões conflitantes, 

formulando a seguintes sugestões: (i) indicação do mesmo painel de árbitros; (ii) indicação 
                                                

141 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2004. v. II. 
p. 155-156. 

142 Sobre o tema, Tito Carnacini afirma que a reunião de várias causas arbitrais somente seria possível no caso de 
as ações conexas serem simultaneamente promovidas perante os mesmos árbitros: “En cuanto a la reunión de 
varias causas en un único proceso arbitral, sólo puede llevarse a la práctica en el caso, sumamente raro, de 
que las causas, además de ser conexas, sean simultáneamente promovidas ante los mismos árbitros” 
(CARNACINI, Tito. Arbitraje. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ejea, 1961. p. 113.). 
Em tradução livre: “Quanto à reunião de vários casos em um único processo de arbitragem, ela só pode ser 
realizada no caso extremamente raro de que as causas, além de serem relacionadas, sejam simultaneamente 
promovidas perante os mesmos árbitros.”. 

143 “39. Uma solução simples para as partes nos diferentes procedimentos, ou para a instituição responsável pela 
administração das diferentes arbitragens, é indicar os mesmos árbitros em cada painel. Havendo diversos 
painéis compostos por três árbitros, uma outra saída é a indicação do mesmo presidente nos dois 
procedimentos. É possível também que os diferentes painéis realizem algumas audiências em conjunto, 
contudo manteriam a autonomia em relação à elaboração da sentença arbitral. No entanto, a relativa ou 
completa composição comum dos painéis paralelos pode criar novos impasses em relação à imparcialidade 
indispensável dos árbitros. Com efeito, pode-se pensar que o tribunal arbitral que apreciou o primeiro litígio 
terá em mente seu julgamento ao decidir o segundo” (CAPRASSE, Olivier. A constituição do tribunal 
arbitral em arbitragem multiparte. Revista Brasileira de Arbitragem, ano II, n. 8, p. 98, out.-dez. 2005.). 
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do mesmo presidente caso os painéis sejam compostos por 3 (três) árbitros; (iii) realização 

de algumas audiências conjuntamente, hipótese em que seria mantida autonomia em 

relação às sentenças arbitrais; e (iv) a observância da primeira sentença quando do segundo 

julgamento. 

Embora possíveis tais opções, questiona-se se caberia aos árbitros ou às partes a 

decisão pelo método a ser adotado, revelando-se frágil – embora juridicamente mais 

segura, pois diminuiria o risco de decisões contraditórias – a ideia de imposição de que os 

mesmos árbitros compusessem painéis dos procedimentos conexos, afinal, eventuais 

peculiaridades dos procedimentos podem exigir a indicação de árbitros diferentes para 

demandas diferentes (com expertises diferentes, por exemplo). 

Caberia às partes, cientes do risco de serem prolatadas decisões conflitantes, 

optarem pelo método mais adequado para evitar esse risco, sendo que na hipótese de não 

haver acordo entre elas dever-se-á delegar a decisão aos árbitros. 

Quanto à continência entre processos arbitrais, a situação parece ser de mais fácil 

solução, devendo-se considerar que a causa contida seja conhecida pelo painel arbitral que 

conhecer a continente144. 

 

4.3 Coisa julgada, relação entre demandas e o dever de revelação 

Considerando que o “candidato a árbitro” deve revelar qualquer fato que denote 

dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência, sob pena de violar o 

disposto no art. 14, § 1o, da Lei de Arbitragem, questiona-se, se indicado a participar de 

arbitragens paralelas, ou seja, que guardem algum grau de identificação, deverá revelar tal 

fato145.  

                                                
144 Conforme Tito Carnacini defende: “Por el contrario, en el caso de continencia de causas, remitidas todas y 

siempre a la cognición de árbitros, parecería ser que hubiera de seguirse la otra regla según la cual el juez de 
la causa continente es competente para conocer también la contenida (art. 39, ap. 2o)” (CARNACINI, Tito. 
Arbitraje. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ejea, 1961. p. 113.). Em tradução livre: “Por 
outro lado, no caso de continência de causas, que estejam sob cognição de árbitros, parece que se deve seguir 
a outra regra segundo a qual o juiz do caso contingente é competente para conhecer o conteúdo (art. 39, 2o 
apêndice)”. 

145 Veja-se a lição de Jonathan Barros Vita: “Sob um ângulo que toma o sigilo arbitral como um elemento 
absoluto e necessário aos procedimentos arbitrais, é simples notar que quando esse é quebrado (dolosa ou 
culposamente, voluntariamente ou não), danos surgem dessa ação (estrutural ou não) e, sinteticamente, 
parcela doutrina tem falado em compensação econômica por esses danos como sendo a única forma de 
reparação por um dado sigilo quebrado.” (VITA, Jonathan Barros. Arbitragem e sigilo: análise estrutural e 
consequências jurídicas de sua quebra. In: PINTO, Ana Luisa; SKITNEVSKY, Karin (Coords.). Arbitragem 
nacional e internacional: os novos debates e a visão dos jovens arbitralistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
p. 62.). 
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A resposta é positiva146, na medida em que omissão de sua parte pode dar ensejo ao 

ajuizamento de ação declaratória de nulidade da sentença arbitral, sob o fundamento de 

que não teriam sido respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e 

ampla defesa, previstos no art. 5o incisos LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento 

de que a sentença arbitral emanou de quem não poderia ser árbitro (artigo 32, incisos II e 

VIII e 21, § 2o da Lei 9.307/96) e que teriam sido desrespeitados os princípios do 

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

convencimento, previstos no art. 21, § 2o da Lei 9.307/96. 

Ainda merece reflexão a hipótese em que o árbitro recusa a nomeação em segunda 

demanda arbitral, ao constatar hipótese de eventual paralelismo com a primeira. Nesse 

caso, o risco de decisões conflitantes permanece e poderá dar ensejo não apenas à 

responsabilização do árbitro que deixou de se posicionar quanto à existência de 

procedimento paralelo, mas também à eventual nulidade dos procedimentos. Uma vez 

constatado, ou havendo indícios quanto a eventual paralelismo de procedimentos, caberá às 

partes verificarem a conveniência de manutenção do mesmo árbitro, inclusive, para evitar-

se a prolação de decisões contraditórias. 

Ao indicado cabe revelar a existência de procedimento supostamente paralelo – até 

por uma questão de boa-fé – consultando as partes quanto à hipótese de, havendo 

identidade entre as demandas e risco de sentenças contraditórias, elas, cientes do risco de 

serem proferidas decisões contraditórias, ponderarem quanto à melhor maneira de 

solucionar essa questão. 

O dever de revelação, portanto, deve ceder ao princípio da autonomia da vontade, 

prestigiado “em grau máximo e de modo expresso”147 pela Lei de Arbitragem, para que ao 

menos as partes envolvidas nos litígios supostamente paralelos – e talvez apenas elas – 

tenham acesso à consulta dos árbitros ou do próprio órgão arbitral acerca de eventual 

conexão entre as demandas. 

Questiona-se, ainda, quanto a eventual omissão das partes acerca da existência de 

coisa julgada que venha a ser constatada pelo painel arbitral. Caberia aos árbitros consultar 

as partes quanto à sua concordância quanto a novo julgamento da causa? 
                                                

146 “Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio 
que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de 
juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no 
Código de Processo Civil. § 1 As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes 
da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e 
independência.” 

147 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 34. 
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A resposta, novamente, é positiva. In casu, embora seja ônus da parte a alegação 

quanto à existência de coisa julgada arbitral, a existência de julgamento anterior, sua 

renúncia e pactuação para possibilitar um segundo julgamento devem ser objeto de clara 

exposição aos árbitros, a fim de que, cientes, possam aceitar ou não a função. Assim, uma 

vez constatada a existência de coisa julgada pelo painel arbitral, tal questão deve, 

necessariamente, ser submetida às partes, para que se manifestem de maneira expressa 

quanto à renúncia – que deve ser bilateral – à coisa julgada. Aos árbitros caberá 

manifestação expressa quanto à aceitação – ou não – do encargo de julgarem questão sobre 

a qual já tenha havido decisão anterior transitada em julgado. 
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5 TRÂNSITO EM JULGADO E COISA JULGADA ARBITRAL 
Diferentemente do que ocorre em âmbito judicial148, a sentença arbitral encerra a 

arbitragem149, dissolve o painel arbitral e transita em julgado150 assim que prolatada a 

última decisão do árbitro ou do tribunal arbitral151 (art. 29 da Lei 9.307/96). 

Sem dúvidas, haverá a oportunidade de as partes requererem ao(s) árbitro(s) que 

corrija(m) qualquer erro material, esclareça(m) obscuridade, dúvida ou contradição, ou, 

ainda, que se pronuncie(m) sobre ponto omitido a respeito do qual a sentença arbitral devia 

decidir (artigo 30 da Lei 9.307/96), sendo que, sanado eventual vício apontado, ou 

decorrido o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes solicitem eventual correção da 

sentença – e sendo a sentença de mérito – estará formada a coisa julgada material152, 

considerando a inexistência de sistema recursal arbitral. 

                                                
148 Nessa linha, Bonicio leciona: “a sentença não encerra, na maioria das vezes, o processo, mas sim o 

procedimento sumário, ordinário ou especial), por que normalmente há interposição do recurso de apelação, 
hipótese em que o processo continua, agora com um novo procedimento, o chamado recursal” (BONICIO, 
Marcelo José Magalhães. In: ARMELIN, Donaldo et al. Comentários à execução civil: título judicial e 
extrajudicial (artigo por artigo) – de acordo com as Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006. São Paulo: Saraiva, 
2008. p. 13.). 

149 Nos dizeres de Samtleben: “A sentença arbitral tem de ser proferida no prazo estipulado pelas partes, ou, se 
não houver convenção pertinente, dentro dos seis meses contados da instituição da arbitragem; é lícita a 
prorrogação de acordo comum (art. 23). A decisão dos árbitros será tomada por maioria e expressa em 
documento escrito, podendo incluir votos vencidos, se houver (art. 24). Dependendo a decisão de questões 
prévias sobre a arbitrabilidade, o tribunal tem de suspender seu procedimento, remetendo as partes às 
autoridades judiciárias no pertinente (art. 25). A arbitragem dá-se por finda, proferida a sentença arbitral, a 
qual decide sobre o objeto do litígio assim sobre a responsabilidade acerca das custas, ou se as partes 
chegarem a um acordo respetivo (art. 26-28)” (SAMTLEBEN, Jürgen. Histórico da arbitragem no Brasil. In: 
CASELLA, Paulo B. (Coord.). Arbitragem: lei brasileira e praxe internacional. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: 
LTr, 1999. p. 92.). 

150 Na visão de Dinamarco: “Sempre de acordo com as técnicas arbitrais vigentes neste País, a coisa julgada 
arbitral consuma-se no momento mesmo em que a sentença dos árbitros é entregue (ou eventualmente os 
esclarecimentos de que cuida o art. 30 da LA), dado que recurso algum se admite contra as sentenças 
arbitrais. Entregue o laudo, tem-se uma sentença ‘não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário’, 
caracterizando-se pois, desde logo, a coisa julgada arbitral” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem 
na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 207.). No mesmo sentido, ver: CARMONA, 
Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 336-
337. Em sentido contrário, Selma Maria Ferreira Lemes entende que o trânsito em julgado se dá com o 
decurso do prazo decadencial de 90 dias: “Decorrido o prazo de 90 dias, sem que se tenha proposto ação de 
anulação da sentença arbitral, esta passa a ser imutável em relação às partes e seus sucessores, que estão 
obrigados a respeitá-la. Constitui coisa julgada material para as partes. A eficácia da sentença arbitral pode 
repercutir perante terceiros, mas para eles não se torna imutável; aliás, idênticas consequências são 
verificadas na sentença judicial. Todavia, se a sentença arbitral for condenatória a alegação de nulidade da 
sentença arbitral poderá ainda ser exercida nos embargos do devedor” (LEMES, Selma Maria Ferreira. A 
sentença arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 4/2005, p. 26-33, jan.-mar. 2005.). 

151 Para Rafael Francisco Alves: “A sentença arbitral transita em julgado tão logo é prolatada pelo árbitro, por ser 
irrecorrível. A partir das premissas adotadas neste trabalho, preocupando-se, sobretudo, com as expectativas 
dos usuários desse instituto (sua principal razão de ser), é preciso assegurar a preservação do julgamento do 
mérito da arbitragem na máxima extensão possível.” (ALVES, Rafael Francisco. Árbitro e direito: o 
julgamento de mérito na arbitragem. São Paulo: Almedina, 2018. p. 303.). 

152 Evidentemente não há impedimento às partes de preverem, na convenção de arbitragem, a possibilidade de 
interposição de recurso em face da sentença arbitral, hipótese em que a coisa julgada se formará apenas 
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Além disso, justificativa para o trânsito em julgado imediato da última decisão 

proferida pelos árbitros decorre do entendimento de que a coisa julgada formal é fenômeno 

endoprocessual153, que não depende de atos ou fatos externos a ele para se formar154 e, 

nesse contexto, não há que se falar em trânsito em julgado após o decurso do prazo de 90 

(noventa) dias previsto no § 1o do art. 33 da Lei 9.307/96, pelas seguintes razões: 

(i) As sentenças arbitrais, uma vez prolatadas, e sem que haja previsão de recurso, 

têm caráter definitivo, não havendo possibilidade de serem reformadas. 

(ii) A ação anulatória é demanda autônoma (fora do processo arbitral) e visa a 

desconstituir a sentença arbitral, o processo ou mesmo a convenção arbitral155. 

(iii) A ação anulatória está sujeita a prazo decadencial (extraprocessual); 

eventual(is) recurso(s) ou pedido(s) de esclarecimento(s) está(ão) sujeito(s) a 

prazo(s) preclusivo(s) (endoprocessual(is)). 

(iv) Superado o prazo decadencial do § 1o do art. 33 da Lei 9.307/96, não haverá 

mais a possibilidade de se pleitear a anulação da sentença arbitral (resguardada 

a possibilidade de oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença 

arbitral condenatória). 

(v) A ação anulatória, se julgada procedente, não reformará a sentença arbitral, mas 

a anulará. 

(vi) Eventual vício que macule a sentença arbitral e dê ensejo ao ajuizamento – ou 

mesmo à procedência da ação anulatória – não deve ser confundido com o 

conceito de trânsito em julgado. Sentença é um ato de natureza jurisdicional 

                                                                                                                                              
quando prolatada a última decisão do arbitral ou painel arbitral. O regulamento da World Trade Organization, 
por exemplo, prevê a possibilidade de interposição de recurso contra a sentença arbitral. 

153 Na definição de Vicente Greco Filho: “Diz-se que há coisa julgada formal quando há imutabilidade dos 
efeitos da sentença dentro do processo, por inexistência de outros meios processuais de revisão; diz-se que há 
coisa julgada material em virtude de a imutabilidade projetar-se também fora do processo, impedindo a 
repetição da demanda e o reexame da matéria mesmo em processo autônomo” (GRECO FILHO, Vicente. 
Direito processual civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 1. p. 53.). 

154 “A coisa julgada formal é imutabilidade da decisão judicial dentro do processo em que foi proferida, 
porquanto não possa ser mais impugnada por recurso – seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pelo 
decurso do prazo do recurso cabível. Trata-se de fenômeno endoprocessual, decorrente da irrecorribilidade da 
decisão judicial. Revela-se, em verdade, como uma espécie de preclusão, [...] constituindo-se na perda do 
poder de impugnar a decisão judicial no processo em que foi proferida. Seria a preclusão máxima dentro de 
um processo judicial. Também chamada de ‘trânsito em julgado’”. (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito 
Processual Civil: direito probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 
Salvador: JusPodivm, 2008. v. 2. p. 553.) 

155 “O legislador estruturou o mecanismo impugnativo ao laudo arbitral com ação de anulação (ou ação 
declaratória de nulidade, a seguir a terminologia, criticável, da Lei), sendo o único objetivo da demanda o de 
destruir o laudo arbitral com a possibilidade, em algumas hipóteses, de encaminhar ao árbitro a causa para 
novo julgamento (caso dos incs. II, IV e V do art. 32).” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e 
processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 338.). 
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que, naturalmente, se tornará imutável. Dessa maneira, deve-se diferenciar 

sentença, ainda que em tese, anulável, de trânsito em julgado156. 

(vii) O trânsito em julgado não obsta – sendo, antes, requisito – para o ajuizamento 

da ação anulatória. 

(viii) O prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no § 1o do art. 33 da Lei 

9.307/96 terá início após o recebimento da notificação da sentença, parcial157 ou 

final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Ou seja, sua contagem 

poderá ser distinta entre as partes, a depender do dia de recebimento da 

notificação158, o que poderia dar ensejo à fixação de datas de trânsito em 

julgado distintas para cada uma das partes, o que não é admissível. 

Demonstra-se, portanto, que a formação de coisa julgada tem natureza 

exclusivamente processual, que estabiliza determinada situação jurídica decidida, que não 

poderá mais ser discutida ou atacada e, nesse sentido, é importante observar que o trânsito 

em julgado não é marco inicial do prazo de 90 (noventa) dias para ajuizamento da ação 

anulatória, prevista no art. 33 da Lei de Arbitragem. 

Dessa forma, a partir do trânsito em julgado, uma situação antes indefinida, agora, 

além de definida, passa a ser imutável, pondo fim ao litígio, à dúvida e à incerteza quanto 

ao objeto da demanda, suscetível de ser cumprida em caráter definitivo. 

                                                
156 Nos dizeres insubstituíveis de Couture: “[...] tôda sentença, mesmo aquela que seja puramente declaratória, 

cria um estado jurídico novo. Quando a sentença declaratória ou condenatória assume a autoridade de coisa 
julgada, surgiu algo novo no sistema do direito. Êsse quid novum é a certeza. O direito era incerto antes da 
coisa julgada e se tornou certo depois dela. A certeza pressupõe u’a modificação no estado de coisas anterior 
e representa em largas medidas, um instrumento de paz jurídica. A sentença traz a paz jurídica junto com a 
tutela do direito triunfador. Nêsse sentido, podemos dizer que qualquer sentença, seja ela declaratória, 
condenatória” (COUTURE, Eduardo J. Introdução ao Estudo do Processo Civil. Rio de Janeiro: José 
Konfino Editor. p. 83.). 

157  “Os regulamentos de arbitragem dos tribunais arbitrais institucionais mais conhecidos se referem 
expressamente ao laudo parcial. Como cabe, conforme a legislação, em primeiro lugar, às partes escolher o 
procedimento arbitral aplicável, também um tribunal sediado no Brasil deveria ter este direito, se com tal 
concordarem as partes. Ademais, entendemos que contra o laudo parcial será cabível a ação de nulidade, por 
ser esta uma decisão de mérito capaz de transitar em julgado, ainda que somente quanto a um aspecto parcial 
da lide.” (RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada internacional no Brasil, depois da nova Lei 
9.307, de 23.09.1996: teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 109.). 

158 Nesse sentido, Carmona: “Cientificadas as partes do laudo (ou de seu aditamento, se forem manejados os 
‘embargos de declaração’), começa a correr o prazo decadencial de noventa dias para a propositura da ação 
de anulação. Cada uma das partes terá prazo individual e separado para a propositura da demanda de 
impugnação (cujo marco inicial, já se viu, é o recebimento da notificação do laudo, o que recomenda todas as 
precauções no sentido de que a comunicação seja suficientemente documentada. Escoado in albis o prazo 
legal, perde o interessado o direito de atacar o laudo arbitral (em via principal), restando-lhe ainda – se o 
laudo for condenatório – a via secundária dos embargos de devedor (cujo manejo dependerá da propositura 
da ação de execução pelo credor, limitando-se a possibilidade de ataque, porém, às matérias relacionadas no 
art. 741 do Código de Processo Civil” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário 
à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 341.). 
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No procedimento arbitral, a eficácia extraprocessual da sentença será dada após o 

trânsito em julgado, mas os efeitos processuais serão distintos, quando comparados ao 

processo estatal. 

Em síntese: enquanto no processo civil o trânsito em julgado é fenômeno ligado à 

estrutura recursal, configurando marco para o início da execução definitiva e para a 

propositura da ação rescisória159, no procedimento arbitral – descartada a ação rescisória e 

não sendo marco inicial para o ajuizamento da ação que trata o art. 33 da Lei 9.307/96 – 

possibilitará à parte vencedora que promova o cumprimento definitivo da sentença. 

 

5.1 Da possibilidade de as partes estabelecerem o momento do trânsito em julgado 

para fins de início dos efeitos da sentença. O trânsito em julgado convencional – 

ou convencionado 

Questiona-se se, no âmbito das relações disponíveis, poderiam: (i) as partes 

convencionar o momento do trânsito em julgado; (ii) quais seriam, em termos práticos, as 

consequências jurídicas de se convencionar o momento de produção dos efeitos da 

sentença arbitral; e (iii) qual sua relevância e eventuais implicações. 

Desde já, apesar da possibilidade de as partes disporem da coisa julgada arbitral, e 

sem prejuízo de tais observações, parece coerente com o sistema possibilitar que as partes 

estabeleçam o momento do trânsito em julgado, que se prestaria não apenas a fixar a data 

em que a decisão arbitral se revestiria de imutabilidade, mas também, para fins práticos, a 

estabelecer o momento em que o comando que se extrai da sentença deve ser respeitado, 

pois definiu a situação anteriormente incerta. 

Ora, se pesa – ou poderá pesar – dúvida quanto ao trânsito em julgado da sentença 

arbitral em si, maior dúvida poderá repousar sobre a data em que se deu o trânsito em 

julgado e, por conseguinte, sobre os efeitos e consequências que disso poderão decorrer. 

Nesse aspecto, a convenção de arbitragem decorre de – e é constituída por – 

declaração bilateral de vontade, que se consolida em ato que retira do Poder Judiciário a 

possibilidade de julgamento de determinado conflito de interesses de natureza patrimonial 

                                                
159 Nas palavras de Marcelo Pacheco Machado, ao analisar o trânsito em julgado das decisões estatais e as 

consequências que dele decorrem: “O trânsito em julgado, portanto, é fenômeno vinculado à técnica recursal, 
identificando o momento no qual a parte não mais poderá interpor qualquer recurso no processo, teremos o 
momento exato de migração de uma sentença mutável para uma sentença imutável, isto é, o momento exato 
do trânsito em julgado. Daí contaremos o prazo para ajuizamento da ação rescisória” (MACHADO, Marcelo 
Pacheco. Incerteza e processo. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 203. Coleção Theotonio Negrão.). 
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disponível, sendo instrumento hábil à fixação – ou prefixação – acerca do momento em 

que a sentença arbitral se tornará imutável160. 

A coisa julgada, contudo, embora formada em sede de juízo arbitral, cuida de 

questão de ordem pública, e não poderá ser objeto de disposição que vise à sua eliminação, 

ou não incidência, mas poderá ser fixada pelas partes, designando com precisão a data do 

trânsito em julgado, e essa definição tem consequências práticas endo e extraprocessuais, 

quais sejam: (i) encerra a arbitragem, dissolvendo o painel arbitral; (ii) os árbitros não 

poderão mais alterar sua decisão, que se torna imutável e estabilizada; (iii) há a efetiva 

alteração na esfera jurídica das partes; (iv) há a possibilidade de início da fase de 

cumprimento – definitivo – da sentença arbitral condenatória; e (v) a produção dos efeitos 

das sentenças declaratória ou constitutiva, implicando diretamente a vida do 

jurisdicionado. 

Poderão as partes estabelecer que o trânsito em julgado se dará em dois momentos 

distintos: (i) quando do último pronunciamento do árbitro ou painel, e aí o trânsito será 

imediato; ou (ii) quando decorrido o prazo de 90 (noventa) dias para o ajuizamento da ação 

anulatória (art. 33, § 1o da Lei 9.307/96). 

Se adotada a hipótese de o trânsito em julgado se dar apenas após o decurso do 

prazo de 90 (noventa) dias da ação anulatória, o ajuizamento da mencionada demanda 

protrairá o trânsito em julgado para momento ulterior à decisão judicial, coincidindo com o 

trânsito em julgado da decisão anulatória, caso a decisão judicial seja no sentido de julgar 

improcedente a demanda anulatória. 

Ou seja, o trânsito em julgado arbitral será submetido ao trânsito em julgado de 

sentença ou acórdão, judicial, de maneira que a ação anulatória – e os recursos que dela 

decorrerem – se assemelharia a um recurso para os fins de permitir ou obstar o trânsito em 

julgado da sentença arbitral – tratar-se-á de questão prejudicial ao trânsito em julgado. De 

outro lado, se procedente a ação anulatória, não haverá trânsito em julgado, posto que, uma 

vez desconstituída a sentença arbitral, prejudicada estará sua imutabilidade. 

Ainda, quanto aos efeitos da ação anulatória sobre eventual cumprimento de 

sentença, tem-se que o seu ajuizamento retira a eficácia imediata da sentença, que, se 

condenatória, estará sujeita ao regime do cumprimento provisório da sentença (CPC, 

artigos 520 a 522). 

                                                
160 A autonomia das partes no estabelecimento das regras procedimentais é muito ampla, conforme o § 1o do art. 

2o da Lei no 9.307/96: “Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na 
arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”. 
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Essa hipótese não parece ter sido a desejada pelo legislador quando estabelece, no 

art. 18 da Lei 9.307/96, que “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”, considerando-se, 

ademais, a previsão de que as sentenças arbitrais produzam, imediatamente, os mesmo 

efeitos das judiciais, que cessarão apenas se procedente o pedido formulado na ação do art. 

33 da Lei 9.307/96161. 

Por fim, não tendo as partes estabelecido o momento do trânsito em julgado, 

transitará tão logo seja emitido o último pronunciamento do árbitro ou painel. 

  

                                                
161 “De fato, enquanto não manejada, com sucesso, a demanda de que trata o artigo 33, permanece íntegra a 

decisão arbitral, sendo certo que, decorrido o estreito prazo decadencial de 90 dias para ataque ao laudo 
defeituoso, não há mais como impugná-lo (exceção feita aos laudos condenatórios), eis que reservada ao 
executado a possibilidade de oposição de defesa de que trata o art. 741 do Código de Processo Civil.” 
(CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 317.). 
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6 A EFICÁCIA DA COISA JULGADA ARBITRAL 
Doutrinariamente a eficácia da coisa julgada é classificada – e subdivida – em 3 

(três) espécies: (i) eficácia negativa; (ii) eficácia positiva; e (iii) eficácia preclusiva. Cada 

uma dessas classificações demonstra a complexidade do instituto e tem por objeto definir 

sua abrangência e seus efeitos em relações processuais que poderão se formar. Destinam-

se, portanto, a definir o alcance da sua obrigatoriedade e observância em outras demandas, 

com o escopo de preservar a imutabilidade e a indiscutibilidade das decisões jurisdicionais. 

Essa proteção à coisa julgada material se justifica na medida em que estabiliza a 

solução do litígio, sendo que, por meio dela, o conflito de interesses terá sua solução, que 

deve ser preservada. De nada adiantaria o ajuizamento, tampouco o desenvolvimento de 

toda a atividade jurisdicional e o julgamento da demanda, se não houvesse mecanismo 

suficiente a assegurar a higidez das decisões e a convicção exarada pelo órgão julgador. A 

eficácia da coisa julgada, portanto, inibe a rediscussão da lide. 

Mais do que isso, a coisa julgada material é resultado de uma multiplicidade de atos 

jurisdicionais. Dentre eles estão a análise e o conhecimento das alegações das partes e de 

eventuais outros interessados, que têm oportunidade de influir na decisão judicial, na 

análise de provas e contraprovas dos fatos, na realização de diversos atos de caráter 

meramente cartorial, até que, como resultado dessa multiplicidade de situações, a decisão 

de mérito deve ser efetivamente preservada. A atividade pública, onde está inserida a 

atividade jurisdicional – inclusive a arbitral –, deve ser pautada pelos princípios da 

eficiência162, da segurança jurídica163 e da supremacia do interesse público164, e assim deve 

obstar a eternização de litígios. 

                                                
162 Como ensina Alexandre de Moraes: “princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública 

direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências 
de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da 
qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível 
dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note-
se que não se trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário,  princípio da eficiência dirige-se para 
a razão e fim maior do Estado, a prestação de serviços sociais essenciais à população, visando a adoção de 
todos os meios legais e morais possíveis para satisfação do bem comum” (MORAES, Alexandre de. Direito 
Constitucional. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 310.). 

163 Na lição de Talamini: “[...] a coisa julgada, com sua função pragmática de ‘imunizar decisões’, é instituto que 
se coaduna com o discurso de eficiência de resultados. À parte sua conotação de garantia individual, a coisa 
julgada também desempenha papel relevante na racionalização da atuação estatal: dispensa os órgãos 
jurisdicionais de ter de trabalhar mais uma vez sobre o mesmo objeto. Some-se a isso a importância que 
assume, no campo das relações econômicas, a oferta de segurança pelo Estado. Nas relações entre Estado, 
agentes econômicos, usuários e consumidores, torna-se cada vez mais relevante a definição clara de marcos 
regulatórios, assim como a definição de planos e metas objetivos e estáveis” (TALAMINI, Eduardo. Coisa 
julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 44.). 

164 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles: “O princípio do interesse público está intimamente ligado ao da 
finalidade. A primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e denomina-a, na 
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Nessa esteira, a convicção do órgão julgador deve ser objeto de respeito, aplicação 

e impedimento quanto a nova discussão ou decisão. Trata-se de meio de proteção do 

resultado daquilo que foi decidido ou determinado por decisão judicial, impedindo que a 

mesma demanda seja trazida ao Judiciário uma segunda vez (eficácia negativa da coisa 

julgada), sob pena de extinção (art. 485, V do Código de Processo Civil)165.  

Ademais, a sentença arbitral deverá ser observada e respeitada em futuro processo 

entre as partes, cujo resultado dependa, ou decorra, do que foi decidido anteriormente 

(eficácia positiva da coisa julgada) 166. 

Por fim, e conforme será desenvolvido em tópico próprio, a eficácia preclusiva da 

coisa julgada consiste na proibição de ajuizar-se uma segunda demanda – idêntica à 

primeira, portanto –, ainda que tenha por fundamento novas e distintas alegações, 

configurando-se como verdadeiro limitador no exercício do livre direito de ação em 

virtude, justamente, do fato de já ter sido exercido167. 

O Código de Processo Civil determina, em diversos dispositivos, a impossibilidade 

de questões de mérito decididas por órgãos jurisdicionais serem reapreciadas. Estabelece, 

por exemplo, que: (i) a alegação de existência de coisa julgada servirá como questão 

preliminar suficiente a afastar a conhecimento do mérito (art. 337, inciso VII); (ii) o juiz 

não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada (art. 485, inciso V); 

                                                                                                                                              
medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca do interesse geral.” (MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo Brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros. p. 103.). 

165 O sistema processual repudia a repetição de demandas. Se houver a repetição de demanda já decidida ou que 
tramitem concomitantemente a demanda repetida será extinta, no primeiro caso por coisa julgada, no 
segundo por litispendência. (CPC, arts. 485, inc. V e art. 337, §§ 2o e 3o). 

166 Nas palavras de José Ignácio Botelho de Mesquita: “É corrente a afirmação de que a coisa julgada possui um 
duplo alcance; ‘una duplice PORTATA’, como disse EMILIO BETTI. Tem um alcance negativo e um 
alcance positivo. O alcance negativo se expressa na proibição dirigida a todo e qualquer juiz de julgar pelo 
mérito uma ação idêntica a outra ‘já decidida por sentença que não caiba recurso’. Consideram-se idênticas 
as ações que tenham ‘as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido’. Esse alcance negativo 
confere ao réu do segundo processo a exceção de coisa julgada, fundada na imutabilidade da sentença de que 
já não caiba mais recurso algum. Já o alcance positivo, diversamente, depende de que as ações não sejam 
idênticas e não impede o juiz de julgar o mérito da segunda ação; ao contrário, obriga o juiz do segundo 
processo a julgar o mérito da causa, tomando como premissa de sua decisão a conclusão da sentença anterior 
transitada em julgado e, por isso, tornada indiscutível. Pressupõe que a causa de pedir da segunda demanda 
suscite alguma questão que deva ser analisada e resolvida incidenter tantum pelo novo juiz, mas que já tenha 
sido conhecida principaliter pela sentença precedente” (MESQUITA, José Ignácio Botelho de. A coisa 
julgada. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 66-67.). 

167 “Fica vedado à parte valer-se das alegações e defesas que poderia ter feito e não fez, a fim de tentar pedir 
outro pronunciamento jurisdicional acerca do mesmo pedido e causa de pedir e em face do mesmo 
adversário. Se a parte possuía uma alegação que era relevante à defesa de sua posição, ela tinha o ônus de 
apresentá-la no momento adequado no curso do processo (em prazo específico, se se tratava de uma exceção; 
a todo tempo, durante o processo, se constituía uma objeção)” (TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua 
revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 85.). 
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e (iii) a decisão transitada em julgado permanecerá imutável, ainda que, em uma segunda 

demanda, sejam deduzidas novas alegações ou defesas (art. 508). 

 

6.1 A posição do árbitro frente à eficácia da coisa julgada 

A eficácia da coisa julgada é questão de ordem pública que deve ser observada 

peremptoriamente pelos árbitros, a não ser que haja expressa disposição das partes quanto 

à possibilidade de ampliação de sua cognição para além dos limites impostos pela coisa 

julgada, tratando-se de questão inserida no conceito de arbitrabilidade168, mas excluída da 

possibilidade de reapreciação pelo Judiciário. 

Evidentemente que não apenas a instituição da arbitragem, mas também os poderes 

conferidos aos árbitros decorrem da vontade das partes, a quem cabe sua delimitação. Por 

isso, fala-se que a ausência de autorização explícita das partes implicará nulidade da 

sentença arbitral, com fundamento no inciso IV do art. 32 da Lei 9.307/96. Em resumo: há 

necessidade de que a convenção de arbitragem seja explícita quanto a tal possibilidade. 

A doutrina, todavia, ao analisar a questão, reconhece que as decisões arbitrais têm 

efeitos de coisa julgada, afirmando que o fato de as arbitragens serem sigilosas exige que o 

réu oferte exceção na primeira oportunidade que tiver para se manifestar ao argumento de 

ausência de competência ao “novo tribunal arbitral”.  

Contudo, partindo da premissa de que a arbitragem é privada e consensual, não vê 

obstáculo às partes que impeça um novo litígio acerca de questão decidida por tribunal 

arbitral. Nesse contexto, conclui pela existência de uma diferença entre o dever ex officio 

dos juízes estatais de evitarem situações em que, configurada a coisa julgada, cuja 

repetição de ações é óbice ao exercício da jurisdição estatal e a possibilidade de as partes, 

renunciando à coisa julgada, pretenderem um novo julgamento da demanda169. 

                                                
168 “Arbitrabilidade pode ser entendida como a aptidão de determinada matéria ou entidade de ser julgada pela 

arbitragem. Há questões e entidades que apenas podem ser julgadas pelo Poder Judiciário” (AZEVEDO 
NETO, João Luiz Lessa de. Arbitragem e Poder Judiciário: a definição de competência do árbitro. Salvador: 
JusPodivm, 2016.  p. 116.). 

169 “Arbitral awards have the effect of res judicata. This is so even in the cases when the arbitrators have acted as 
amiable compositeurs – a rare occurrence, indeed. Normally, the finality of the award only concerns the 
parties to the action and their privies (common law) or their universal successors or assignees (continental 
law). In view of the fact that arbitration is private and consensual in nature, there is no obstacle against 
parties relitigating any issue determined by a previous arbitral tribunal. This provides a contrast with the ex 
officio duty of state court judges to consider any possible situation of lis pendens or res judicata and to deny 
any substantive re-examination of such an action. This is logical, as the tax payers’ money is at stake in a 
state court setting and because the public character of judgements enables judge to verify there-emergence or 
duplication of actions (at last in theory). No successful party would sensibly expose itself to such double 
jeopardy, however, making this issue purely academic. If a prior award exists, however, the subsequent 
tribunal would not have take note of this ex officio. This is necessitated by practical consideration of non-
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Ou seja: as partes poderão pretender – numa segunda arbitragem – declaração 

distinta daquela proferida em procedimento anterior cuja sentença já tenha transitado em 

julgado, apesar do risco de que essa segunda decisão coincida com a primeira. 

Em síntese: os árbitros estão necessariamente submetidos à vontade das partes, que, 

se assim desejarem, poderão dispor da coisa julgada. Caso não haja disposição explícita, 

caberá aos árbitros a extinção do procedimento arbitral. 

 

6.2 Eficácia negativa da coisa julgada à luz da Lei de Arbitragem 

Quando o artigo 502 do Código de Processo Civil se utiliza do adjetivo imutável, 

está relacionando conceitos relativos à impossibilidade de ajuizamento de mesma 

demanda, ainda que por outro fundamento. 

Trata-se, nesse aspecto, de efeito extraprocessual da coisa julgada, que vincula as 

partes à decisão, impossibilitando-as de rediscutir a lide (artigos 337, inciso VII, e 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil). Esta proibição impõe ao juiz estatal a extinção da 

ação repetida, ou mesmo o indeferimento da petição inicial, de modo que faça valer a 

imutabilidade da sentença acobertada pela coisa julgada. 

A eficácia negativa da coisa julgada arbitral é semelhante e consiste na proibição de 

se voltar a discutir questão já acobertada pela coisa julgada.  

Contudo, embora a eficácia negativa da coisa julgada – estatal ou arbitral – impeça 

que a mesma ação seja reproposta perante o órgão estatal, não será óbice à propositura de 

                                                                                                                                              
public nature of prior awards and – as a matter of principles – as a consequence of consensual nature 
arbitration. Pratically all arbitration laws and institutional arbitration rules explicity require an objection 
based on lis pendence or res judicata to be raised at the first opportunity by respondent because this defense 
is in the nature of an objection against the arbitrators’ jurisdiction.” (SÖDERLUND, Christer. Lis pendens, 
res judicata and the issue of parallel judicial proceedings. Journal of International Arbitration, v. 22, n. 4, p. 
303, 2005.). Em tradução livre: “Sentenças arbitrais têm o efeito de coisa julgada. Assim, mesmo nos casos 
em que os árbitros tenham atuado como amiable compositeurs – uma ocorrência rara, na verdade. 
Normalmente, a finalidade da sentença diz respeito apenas às partes no processo e às partes interessadas 
(common law) ou a seus sucessores universais ou cessionários (lei continental). Em vista do fato de que a 
arbitragem é privada e consensual por natureza, não há qualquer obstáculo às partes para impedir que 
litiguem novamente sobre qualquer questão decidida anteriormente por um tribunal arbitral. Isso proporciona 
um contraste com o dever ex officio dos juízes dos tribunais para considerar alguma possível situação de 
litispendência ou de coisa julgada e negar qualquer reexame de mérito de tal ação. Isso é lógico, já que o 
dinheiro dos contribuintes está em jogo em um cenário de tribunal estatal e porque o caráter público das 
decisões permite ao juiz verificar o ressurgimento ou duplicação de ações (na última, em teoria). No entanto, 
nenhuma parte vencedora sensatamente iria se expor a esse duplo risco, tornando esta questão puramente 
acadêmica. No entanto, se existir uma decisão anterior, o tribunal subsequente não teria que deter 
informações desta decisão ex officio. Isto é necessário considerando a natureza realmente privada das 
decisões anteriores e – por uma questão de princípios – como consequência da natureza consensual da 
arbitragem. Praticamente todas as regras de arbitragem e as regras explícitas de arbitragens institucionais 
exigem uma objeção baseada na litispendência ou coisa julgada a ser arguida na primeira oportunidade pelo 
réu, porque essa defesa tem natureza de objeção contra a competência dos árbitros”. 
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procedimento arbitral e consequente julgamento ulterior170, desde q ue haja consentimento 

das partes. Evidentemente, as questões deverão ser arbitráveis, restringindo-se, pois, a 

direitos patrimoniais disponíveis que não afetem negativamente terceiros beneficiados pela 

primeira decisão (vide item 7.3.1), tampouco que envolvam a administração pública (vide 

item 7.3.2). 

De fato, tanto a coisa julgada arbitral quanto a estatal deverão ser preservadas para 

evitar decisões teratológicas, ou mesmo tentativa de fraude em hipóteses em que a 

sentença arbitral ou estatal: (i) for proferida no âmbito da administração pública; (ii) 

favorecer terceiro; (iii) decidir questão prejudicial a outra demanda; (iv) recair sobre 

sentenças declaratórias e constitutivas, impedindo a rediscussão judicial de questões que 

superem o interesse das partes. 

 

6.3 Eficácia positiva da coisa julgada à luz da Lei de Arbitragem 

A eficácia positiva da coisa julgada consiste na necessidade de que em demanda 

futura e distinta daquela anteriormente julgada se respeite a decisão tomada em processo 

anterior 171 , caso o pedido formulado nessa nova demanda decorra logicamente do 

julgamento anterior. 

Nesse sentido, via de regra, a indiscutibilidade daquilo que já foi decidido deverá 

ser observada pelas partes e pelo segundo órgão jurisdicional, seja ele estatal ou arbitral.  

Contudo, na esfera arbitral, e, portanto, no contexto de alta carga volitiva que a 

caracteriza, haverá possibilidade de as partes disporem de tal garantia, desde que tal 

renúncia seja bilateral e expressamente se cientifiquem os árbitros acerca da preexistência 

de decisão que condicionaria esta nova pretensão. Ou seja: as partes poderão pretender – 

                                                
170 No mesmo sentido, confira-se Wladeck: “A ‘coisa julgada arbitral’ impede que as partes (ainda que de 

comum acordo) submetam ao Judiciário o mérito da causa julgada pelos árbitros: o controle judicial que se 
admite sobre a arbitragem no ordenamento brasileiro encontra-se restrito a aspectos de forma do processo e 
da sentença arbitral (arts. 32 e 33 da Lei 9.307). Também os árbitros (mesmo antes de encerradas as suas 
atribuições em relação ao processo arbitral) ficam impedidos de rever o que eles próprios decidiram sobre o 
mérito após o ‘trânsito em julgado’ – a não ser que as partes os autorizem a tanto, possivelmente com a 
reabertura da arbitragem já encerrada [...] ou em nova arbitragem [...]. Isso tudo é decorrência do que se pode 
chamar de eficácia negativa da coisa julgada arbitral” (WLADECK, Felipe Scripes. Impugnação da 
sentença arbitral.  Salvador: JusPodivm, 2014. p. 93-94.). 

171 Novamente Wladeck: “O resultado do processo arbitral abrangido pela ‘coisa julgada’, por outro lado, deverá 
ser observado em futuro processo cuja solução dele dependa para ser obtida. Imagine-se, por exemplo, que 
em uma arbitragem é proferida sentença declarando a existência de determinada obrigação contratual. Em 
futuro processo envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato e cujo objeto consista em aplicar sanção 
pelo descumprimento da obrigação declarada existente na arbitragem realizada, deverá ser observada a ‘coisa 
julgada’ já formada. Eis o que se pode chamar de eficácia positiva da coisa julgada arbitral” (WLADECK, 
Felipe Scripes. Impugnação da sentença arbitral. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 94.).  
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em segundo procedimento, necessariamente arbitral – declaração que não esteja 

condicionada ao que foi decidido em demanda anterior. 

Essa “liberação” dos árbitros, contudo, não resultará na vedação à observância da 

coisa julgada anterior, apenas os desobrigará de, eventualmente, decidir da mesma maneira 

que o julgamento anterior. 

Em conclusão: uma vez autorizado pelas partes, o árbitro terá um campo muito 

mais vasto de julgamento, podendo, inclusive, contradizer coisa julgada anterior, 

flexibilizando o conceito de eficácia positiva da coisa julgada. 

 

6.4 A eficácia preclusiva da coisa julgada à luz da Lei de Arbitragem 

Um dos aspectos mais relevantes do estudo do instituto da coisa julgada reside no 

conceito de eficácia preclusiva172, que consiste, basicamente, na ideia de que, independentemente 

da preexistência ou da superveniência de argumentos, alegações ou defesas que poderiam 

ter sido utilizados para o convencimento do órgão julgador, a decisão transitada em 

julgado permanecerá imutável173, sendo vedada sua rediscussão. 

Essa presunção de que todas as matérias e defesas alegáveis foram deduzidas pelas 

partes174 está prevista nos artigos 505 e 508 do Código de Processo Civil, que, como será 

exposto, prestigiam a preservação das decisões e soluções do Poder Jurisdicional quanto ao 

que decide(m) determinada(s) questão(ões). 

                                                
172 Como explica Dinamarco: “Chama-se eficácia preclusiva o poder, que a própria coisa julgada tem, de 

impedir qualquer discussão sobre pontos que possam interferir no julgamento da causa, já coberto por ela. 
Não se permite a rediscussão dos pontos já solucionados pela sentença em sua motivação, nem de outros que, 
nos limites da causa decidida por sentença passada em julgado, pudessem haver sido suscitados e não 
foram.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2009. v. 1. 
p. 138-139.). 

173 “[...] a eficácia preclusiva da coisa julgada não é capaz de tornar indiscutíveis quaisquer espécies de 
alegações, mas tão somente aquelas relacionadas com o thema decidendum da demanda, ou seja, aquelas 
vinculadas ao pedido, às partes e à causa de pedir oferecidos na ação respectiva. Trata-se, com efeito, de 
simples questão de lógica” (MARINONI, Luiz Guilherme. In: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 
Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2. p. 687.). 

174 Conforme Barbosa Moreira: “A eficácia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no impedimento que surge, 
com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de incluir, por sua solução, no 
teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim 
dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada. Posto que se conseguisse demonstrar 
que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado 
ficaria menos firme; para evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que 
possam ser suscitadas com o escopo de atacar a res judicata. Se a decisão é das que só produzem coisa 
julgada formal, o efeito preclusivo restringe-se ao interior do processo em que foi proferida: se é das que 
geram coisa julgada material, como a sentença definitiva, o efeito preclusivo projeta-se ad extra, fazendo 
sentir-se nos eventuais processos subsequentes. Daí qualificar-se de pan-processual a eficácia preclusiva da 
coisa julgada” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema 
do processo civil brasileiro. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 100-101.). 
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Uma vez interpretados os dispositivos legais supra, temos que o artigo 505 é 

categórico ao afirmar que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas 

relativas à mesma lide”, remetendo-se ao conceito da tríplice identidade e à vedação à 

repetição de demandas, para receber o reforço que consta do artigo 508, no sentido de que 

transitada em julgado a decisão de mérito, todas as alegações que poderiam ter sido 

utilizadas em defesa são consideradas deduzidas e repelidas. 

A Lei 9.307/96 se omite a esse respeito, mas considerando-se a equivalência entre a 

decisões arbitrais e estatais, além da oponibilidade comutativa da coisa julgada entre os 

juízos estatal e arbitral, via exceção de coisa julgada, deve-se considerar que a eficácia 

preclusiva da coisa julgada é aplicada na via arbitral175 176. 

A técnica da Lei 9.307/96, todavia, possibilita que, julgada procedente a ação de 

anulação (artigo 33), seja ajuizada nova demanda – estatal ou arbitral – sobre a qual não 

incidirá a eficácia preclusiva da coisa julgada arbitral, na medida em que a própria 

sentença foi previamente anulada. 

 

6.5 Conclusões parciais 

Diante do que foi exposto, conclui-se que o trânsito em julgado de sentença estatal 

ou arbitral afasta por completo a atuação do Poder Judiciário, que estará impedido de 

processar uma segunda demanda idêntica à primeira. 

Na esfera arbitral haverá a possibilidade de as partes desconstituírem decisão 

judicial sobre direitos patrimoniais disponíveis ou sentença arbitral transitadas em julgado 

– desde que haja consenso entre as partes, e esse consenso é conditio sine qua non ao 

segundo procedimento –, permitindo a instauração de procedimento arbitral, em que as 

                                                
175 Nos dizeres de Joel Dias Figueira Júnior: “Aplica-se também à jurisdição privada o princípio do deduzido e 

do dedutível, vale dizer, a coisa julgada cobre o dedutível; em outras palavras, o que não foi deduzido, tem-se 
como se deduzido tivesse sido (art. 474, CPC), com o que se garante duradouramente o bem jurídico contido 
e retratado na sentença imutável” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução: 
análise crítica da Lei 9.307, de 23.09.1996. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 
261.). 

176 Nesse sentido, é a conclusão de João Batista Amorim de Vilhena Nunes em tese de doutoramento: “34. A 
regra do art. 474, do Código de Processo Civil, pode ser utilizada nos procedimentos arbitrais a fim de 
promover a sua eficiência, quando então as sentenças arbitrais passarão a ter efeitos conclusivos e 
preclusivos em relação a futuros processos arbitrais ou do juízo ordinário. 35. A sentença arbitral tem efeitos 
preclusivos em futuros procedimentos arbitrais assim como em relação às alegações, causas de pedir, e 
questões de fato ou de direito, as quais podendo ter sido levantadas no processo, não o foram, resultando para 
aquele que provocar a existência de novo procedimento arbitral com base naquelas mesmas alegações, causas 
de pedir, questões de fato ou de direito, em eventual condenação por litigância de má-fé e abuso do processo” 
(NUNES, João Batista Amorim de Vilhena. Da eficácia preclusiva da coisa julgada (reconstruindo a 
interpretação do art. 474, do CPC). Orientador: Antonio Carlos Marcato. 145 f. Tese (Doutorado em Direito 
Processual) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 127.). 
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partes terão a oportunidade de reiterar ou trazer novas alegações e argumentos ao 

conhecimento do segundo painel, superando a coisa julgada material que, nessas 

circunstâncias, não será óbice efetivo à reapreciação da demanda177. 

Visualiza-se, portanto, a possibilidade de submeter-se a demanda – estatal ou 

arbitral – a um segundo juízo, necessariamente arbitral, desde que as partes contra quem se 

formou a coisa julgada anterior assim pactuem, sendo certa a possibilidade de que a 

decisão anteriormente tomada não limite as alegações das partes na segunda demanda. 

Rompe-se, assim, com o conceito clássico de coisa julgada – inserido no contexto 

de imutabilidade, indiscutibilidade e eficácia preclusiva – e, nesse cenário, não há óbice à 

submissão de questão(ões) sobre a(s) qual(is) se formou coisa julgada estatal, a um juízo 

arbitral ulterior, permitindo um novo julgamento – sempre privado – de demanda que 

tenha por objeto direitos disponíveis (art. 1o da Lei 9.307/96), sobre os quais as partes 

possam transigir a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença 

estatal, não havendo falar-se em afronta à ordem pública, justamente por estar-se em esfera 

de disponibilidade178. 

Conclui-se tratar-se de espécie de mitigação da eficácia preclusiva e dos efeitos 

negativo e positivo da coisa julgada, considerando que, enquanto o processo judicial 

impede nova discussão acerca da relação jurídica já decidida, o processo arbitral permite 

que as partes, de comum acordo179, submetam questão acobertada pela coisa julgada 

                                                
177 Como sintetiza Wladeck: “será permitido até mesmo descartar a sentença anterior, para que outra seja 

proferida em seu lugar – se for o caso, refazendo-se etapas processuais, com a observância das garantias 
fundamentais do processo. Não existe o que impeça isso – embora na prática a solução seja improvável. Está-
se no campo da autonomia da vontade, onde as escolhas das partes definem as regras do jogo e encontrando 
limites apenas na ordem pública, em nada afetada pela solução consensual de reativar a arbitragem. A nova 
sentença é que definirá a causa e ficará acobertada – se de mérito for – acobertada pela ‘coisa julgada’. Ela, 
portanto, é que ficará sujeita a impugnação judicial, na forma e nos limites legais” (WLADECK, Felipe 
Scripes. Impugnação da sentença arbitral. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 97-98.). 

178 Novamente Wladeck: “Sendo possível as partes disporem sobre a solução dada por sentença judicial 
transitada em julgado, não há também o que impeça a pactuação de arbitragem versando sobre causa acerca 
da qual já exista coisa julgada ‘judicial’ – observados, em qualquer caso, os limites do art. 1o da Lei no 
9.307/1996” (WLADECK, Felipe Scripes. Impugnação da sentença arbitral. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 
101-102.). 

179 No mesmo sentido, Martim Della Valle: “No caso da coisa julgada, interessa para o presente estudo seu efeito 
negativo: a proibição de se voltar a discutir questão já discutida. A sentença arbitral produz os mesmos 
efeitos de uma sentença estatal, de modo que os efeitos da coisa julgada também atingem a decisão da 
arbitragem. Assim, como conseqüência lógica, uma parte não pode voltar a discutir matéria em procedimento 
posterior. Em princípio, a inexistência de coisa julgada também será um pressuposto para discussão em 
arbitragem. Poder-se-ia imaginar, contudo, que as partes instaurem uma arbitragem para discussão de questão 
já decidida anteriormente. Caso essa iniciativa seja de apenas uma das partes, parece intuitivo que a 
arbitragem não poderá prosperar (caso contrário, estar-se-ia eternizando a lide). Contudo, se ambas as partes 
anuírem com a nova arbitragem (presumindo-se, por qualquer razão, que a primeira decisão não lhes tenha 
sido satisfatória), estariam impedidas de fazê-lo, por força da coisa julgada? Se o novo processo se desse 
perante o Poder Judiciário, haveria o óbice da coisa julgada, que poderia ser conhecida de ofício ou mesmo 
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material, a procedimento arbitral, desconsiderando o julgamento anterior e, assim, 

reduzindo o caráter absoluto da coisa julgada – e de sua característica de pressuposto 

processual negativo180. 

Nesse sentido, a imutabilidade e indiscutibilidade das decisões de mérito são 

pilares da ordem processual – que visam a proteger a manifestação jurisdicional, 

impossibilitando, no primeiro caso, a repropositura de ação idêntica àquela já decidida 

anteriormente (efeito negativo da coisa julgada), e, no segundo, determinando que 

processos futuros, e diferentes daqueles já julgados, observem a coisa julgada formada em 

processo anterior181 (efeito positivo da coisa julgada) –, elas podem, em ambiente arbitral, 

ser relativizadas. 

Por fim, a eficácia preclusiva182 também cederá caso as partes optem por renunciar 

à coisa julgada, sempre se expondo ao risco de que os árbitros a seu alvitre: (i) conhecendo 

o quanto restou decidido anteriormente entendam que deverão respeitar a decisão anterior; 

ou (ii) delas se utilizem como requisito para seu julgamento. 

                                                                                                                                              
seria causa de rescisão da segunda sentença. Entretanto, em sede de arbitragem, a solução talvez não seja a 
mesma. Em vista da existência de algum caráter contratual na arbitragem, pode-se entender que as partes 
resolveram buscar outra solução para a sua divergência (sobre direitos disponíveis). Pode-se entender que as 
partes novamente resolveram dispor dos direitos disponíveis que lhes foram conferidos na primeira sentença 
arbitral, ou mesmo que tenham resolvido levar a mesma controvérsia inicial para nova decisão (presumindo-
se, assim, que renunciaram aos direitos conferidos pela sentença anterior). Não vemos óbice para que se 
permita a arbitragem (desde que de comum acordo entre as partes), a despeito da ocorrência de coisa julgada 
anterior. Assim, a coisa julgada como pressuposto negativo da arbitragem pode ser relativizada pela vontade 
das partes na arbitragem” (VALLE, Martim Della. Considerações sobre pressupostos processuais em 
arbitragens. Revista Brasileira de Arbitragem, Comitê Brasileiro de Arbitragem, CBAr&IOB, v. III, n. 12, p. 
7-30, 2006.). 

180 Como observa Luiz Guilherme Marinoni, o “objetivo da norma é proteger a declaração contida na sentença 
transitada em julgado. Para tanto, deixa-se claro que todos os argumentos relacionados com a primeira 
demanda ficam preclusos, impedindo-se a sua alegação e apreciação em ação ulterior. Não apenas as 
alegações deduzidas, mas também as que poderiam ter sido deduzidas – ditas dedutíveis –, presume-se 
oferecidas pelas partes e repelidas pelo órgão jurisdicional” (MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada 
inconstitucional. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 75.). 

181 Celso Neves ensina que a função da coisa julgada é: “dúplice: de um lado, define, vinculativamente, a 
situação jurídica das partes; de outro lado, impede que se reestabeleça, em outro processo, a mesma 
controvérsia. Em virtude da primeira função, não podem as partes, unilateralmente, escapar aos efeitos da 
declaração jurisdicional; por decorrência da segunda, cabe a qualquer dos litigantes a excepcio rei judicante, 
para excluir novo debate sôbre a relação jurídica decidida” (NEVES, Celso. Coisa julgada civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1971. p. 489.). 

182 Nos dizeres de Barbosa Moreira: “a eficácia preclusiva de coisa julgada material se sujeita, em sua área de 
manifestação, a uma limitação fundamental: ela só opera em processos nos quais se ache em jogo a 
autorictas rei judicatae adquirida por sentença anterior. Tal limitação resulta diretamente da junção 
instrumental que se pôs em relevo: não teria sentido, na verdade, empregar o meio quando não se trate de 
assegurar a consecução do fim a que ele se ordena. Isto significa que a preclusão das questões logicamente 
subordinantes apenas prevalece em feitos onde a lide seja a mesma já decidida. Fora dessas raias, ficam 
abertas à livre discussão e apreciação as mencionadas questões, independentemente das circunstâncias de 
havê-las de fato examinado, ou não, o primeiro juiz, ao assentar as premissas de sua conclusão” (MOREIRA, 
José Carlos Barbosa. A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro. 
Temas de direito processual – Primeira série. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 102.). 
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Sinteticamente, conclui-se que a coisa julgada arbitral impedirá a reapreciação da 

demanda por órgão jurisdicional estatal ou arbitral, revelando ideal de segurança e certeza 

que se extraem do ordenamento, evidenciam a relevância do instituto da coisa julgada, que 

tem nas eficácias positiva, negativa e preclusiva importantes pilares que impedem a 

rediscussão de questões já decididas, impondo o respeito às decisões como uma espécie de 

aura protetora do risco de repetição e eternização de demandas.  

Ou seja, a coisa julgada poderá ter tratamento diferenciado nas esferas judicial e 

arbitral, na medida em que o juízo estatal estará impedido de apreciar a demanda 

anteriormente julgada – seja em sede arbitral ou judicial – tratando-se de causa extintiva da 

ação sem resolução de mérito (artigo 485, V, do Código de Processo Civil), cognoscível de 

ofício. Na esfera arbitral, diferentemente, as partes poderão, de comum acordo, instaurar 

um segundo procedimento arbitral independentemente da existência de coisa julgada – 

arbitral ou estatal – anterior. 

Por fim, a possibilidade de rediscutir novamente a lide esbarra nas hipóteses em 

que a coisa julgada: (i) favorecer terceiro; (ii) decidir questão(ões) prejudicial(is) a outra 

demanda; ou (iii) recair sobre sentenças declaratórias e constitutivas, como meio de evitar 

a prolação de decisões teratológicas ou que compactuem com eventuais fraudes 

perpetradas pelas partes. 
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7 LIMITES DA COISA JULGADA ARBITRAL 
A ascendência da coisa julgada sobre as relações jurídicas tem alcances limitados. 

O Código de Processo Civil estabelece os limites objetivos da coisa julgada ao dispositivo 

da sentença (artigos 502 e 504) e os limites subjetivos às partes, possibilitando que 

favoreça terceiros (artigo 506). 

A Lei de Arbitragem, por sua vez, concentra – ou parece concentrar –, no artigo 31, 

conceitos acerca dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada ao estabelecer que a 

sentença arbitral produz seus efeitos entre as partes e seus sucessores, traçando verdadeiro 

paralelo com a disciplina prescrita à sentença estatal183 e estabelecendo verdadeiras 

fronteiras ao alcance dos efeitos – ou da abrangência – da coisa julgada ao possibilitar, por 

exemplo, o exercício ou a oponibilidade de sua autoridade. 

Tais limites apresentam-se em 4 (quatro) categorias, quais sejam: (i) territoriais; (ii) 

temporais; (iii) subjetivos; e (iv) objetivos184, sendo certo que essa classificação se aplica, 

embora com determinadas distinções, ao sistema arbitral. 

 

7.1 Limites territoriais. O conceito de sentença arbitral estrangeira 

Embora o presente trabalho não tenha por escopo a arbitragem internacional, a ideia 

de globalização econômica torna pertinente a análise de questões relativas à homologação 

de sentenças arbitrais internacionais como condição para a formação de coisa julgada em 

território nacional. 

A Lei de Arbitragem distingue as sentenças arbitrais nacionais das estrangeiras pelo 

critério territorial, definindo no § único do artigo 34 da Lei 9.307/96, que considera 

“sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional”, 

sujeitando seu reconhecimento ou execução no Brasil “à homologação do Superior 

Tribunal de Justiça” (artigo 35), decorrendo daí a necessidade de que seja rigidamente 

observado o requisito de indicação do local em que foi proferida a sentença arbitral (artigo 

26, inciso IV). 

Dessa maneira, enquanto as sentenças arbitrais nacionais têm aplicabilidade 

imediata no país, as estrangeiras devem, obrigatoriamente, ser homologadas no Superior 
                                                

183 “[...] a sentença arbitral faz coisa julgada material entre as partes exclusivamente (limite subjetivo) e nos 
contornos da lide fixada no compromisso arbitral (limite objetivo).” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. 
Arbitragem, jurisdição e execução: análise crítica da Lei 9.307, de 23.09.1996. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. p. 259.) 

184 MARINONI, Luiz Guilherme. In: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 3. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2. p. 675-684. 
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Tribunal de Justiça (artigo 35)185. Nesse sentido, antes de a sentença arbitral estrangeira ser 

objeto de homologação, não fará coisa julgada no Brasil186, situação que dará ensejo à 

existência de processos litispendentes187, possibilitando o ajuizamento de ação idêntica em 

território nacional, caso a jurisdição brasileira seja relevante para o desfecho, cumprimento 

ou produção de efeitos da decisão arbitral, independentemente do trânsito em julgado no 

estrangeiro. 

Além disso188, na hipótese de homologação parcial das decisões estrangeiras, não 

haverá óbice ao ajuizamento de nova ação quanto ao objeto residual da demanda, o qual, 

evidentemente, não tenha sido objeto de homologação. 

Trata-se, nesse sentido, de parcial recebimento da sentença estrangeira que não se 

confunde com a improcedência do pedido, suficiente a impedir a rediscussão da 

controvérsia, pois a parte da sentença que não foi homologada não está acobertada pela 

imutabilidade e indiscutibilidade de decisão de mérito. 

 

7.2 Limites temporais 

Os limites temporais da coisa julgada traçam o quão longo será o período de 

eficácia da decisão, bem como até quando a decisão transitada em julgado será oponível – 

e imperativa – se pretendida nova discussão acerca de demanda já decidida. 

Importante, nesse sentido, conceituar-se que a autoridade da coisa julgada não 

poderá afetar atos ou fatos futuros, ainda que trate de questão que tenha sido objeto de 

demanda e já transitada em julgado189. 

                                                
185 Resolução no 9, de 04.05.2005, do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “Art. 4o. A sentença 

estrangeira não terá eficácia no Brasil sem a prévia homologação pelo Superior Tribunal de Justiça ou por 
seu Presidente.” 

186 Para Söderlund: “The thinking behind this approach is clear. If a party cannot use the foreign court judgment 
for enforcement purposes in the relevant jurisdiction, it should not be prevented from pursuing the case there 
in order to open up the possibility of local enforcement. There would be a legitimate interest to obtain an 
enforceable judgment in that particular jurisdiction.” (SÖDERLUND, Christer. Lis Pendens, Res Judicata 
and the Issue of Parallel Judicial Proceedings. Journal of International Arbitration, Kluwer Law 
International, v. 22, 4. ed., p. 304, 2005.). Em tradução livre: “O pensamento por trás dessa abordagem é 
claro. Se uma parte não puder usar a sentença judicial estrangeira para fins de execução na jurisdição 
relevante, não deve ser impedida de prosseguir com o caso para abrir a possibilidade de execução local. 
Haveria um interesse legítimo para obter um julgamento exequível naquela jurisdição específica.”. 

187 Cf. AYMONE, Priscila Knoll. A problemática dos procedimentos paralelos: os princípios da litispendência e 
da coisa julgada em arbitragem internacional. Orientador: Luiz Olavo Baptista. 227 f. Tese (Doutorado em 
Direito Internacional) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

188 Resolução no 9, de 04.05.2005, do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que no § 2o art. 4: “§ 2o As 
decisões estrangeiras podem ser homologadas parcialmente”. 

189 “[...] parece de lógica irrefutável a circunstância de que a decisão jurisdicional adquire – ordinariamente – a 
força de caso julgado em razão de fatos passados (aqueles alegados ou que deveriam ter sido alegados) e não 
em torno de fatos futuros, vez que estes ensejam, em face da teoria da substanciação, nova demanda, pois 
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As questões de natureza continuativa são exemplo doutrinário comum acerca da 

possibilidade de a mesma relação jurídica ser objeto de nova demanda, na medida em que 

não há identidade de causa de pedir remota (fática).  

Evidente que caberá ao árbitro verificar eventual alteração fática que permita 

desvinculação ou desdobramento fático ulterior àquele(s) submetido(s) ao juízo arbitral ou 

estatal190, a fim de verificar se não se trata de situação acobertada pela coisa julgada (artigo 

502 do Código de Processo Civil). Não se trata, nessa hipótese, de renúncia à coisa julgada 

anterior, mas sim de nova configuração fática que altera a causa de pedir remota e, a 

despeito da existência de sentença arbitral anterior transitada em julgado, dá ensejo à 

propositura de nova demanda fundada em fatos distintos. 

Ou seja, apesar das justificativas doutrinárias em sentido contrário, não nos parece 

correto afirmar que a coisa julgada tenha um limite temporal pautado pela alteração fático-

jurídica que rege determinada relação jurídica. Mais do que isso, sendo coerente com a 

teoria da tríplice identidade, a alteração da causa de pedir remota afasta a identidade 

necessária à configuração da existência da coisa julgada e permite o ajuizamento de nova 

ação que terá por objeto novos fatos. 

 

7.3 Limites subjetivos da coisa julgada arbitral 

Os artigos 3o e 4o da Lei 9.307/96 estabelecem, respectivamente, que “As partes 

interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante 

convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral” e que “A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um 

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

relativamente a tal contrato”, e, de sua leitura, poder-se-ia concluir que a convenção de 

arbitragem estaria apta a vincular apenas as partes contratantes, delimitando o alcance 

subjetivo da sentença arbitral cujos efeitos recairão apenas em face das partes que tenham 

convencionado a submissão de seu litígio à arbitragem191, vedando a participação daquele 

                                                                                                                                              
representam nova causa de pedir.” (PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 3. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 80-81.). 

190 “Por mais que a coisa julgada seja o resultado da jurisdição, a vida real sempre acaba se impondo, e é, 
portanto, lógico que uma sentença não dure para sempre porque, se regula uma situação que já não existe, 
não pode ter eficácia alguma. É similar ao que ocorre com uma lei defasada que embora não tenha perdido o 
seu valor de lei por mais defasada que esteja, decerto perde toda a sua eficácia”. (NIEVA-FENOLL, Jordi. 
Coisa julgada. Tradução de Antonio do Passo Cabral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 273.) 

191 “An arbitral tribunal has no power to make orders or to give directions against someone who is not a party to 
the arbitration agreement, unless that party has in some way acquiesced in a manner which, without actually 
making him a party to the arbitration agreement, indicates an intention on his part to be bound by award. […] 
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que não tenha sido parte na convenção arbitral192, não havendo como se permitir – tal qual 

ocorre no Processo Civil – a intervenção coacta de terceiros, que não sejam parte na 

convenção, no procedimento arbitral193. 

Sob esse entendimento de que: (i) um “dos princípios mais básicos da arbitragem 

estabelece que somente aqueles que são partes em uma convenção arbitral poderão ser 

                                                                                                                                              
Nonetheless, an award may often have a significant indirect effect on persons who were not parties to the 
arbitration. For example, a third party may be affected by an award where one person is jointly liable with 
another who is a party to the arbitration. The award would not be res judicata in any subsequent claim 
against the third party, but it should be of persuasive significance in the a tribunal is likely to consider the 
findings of the earlier award (even if unsatisfied) against one of the persons who was jointly liable would 
have the effect of discharging the third party’s liability. Finally, where an award orders performance (for 
example in relation to the delivery of property by one of the parties) it is doubtful whether it is effective if the 
property concerned is temporarily in the hands of a third party under a licence.” (BLACKABY, Nigel; 
PARTASIDES, Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. Redfern and Hunter on International 
Arbitration. 5. ed. Oxford University Press, 2009. p. 564-565.). Em tradução livre: “Um tribunal arbitral não 
tem poder para dar ordens ou dar instruções contra alguém que não é parte da convenção de arbitragem, a 
menos que essa parte tenha, de alguma forma, concordado de uma maneira que, sem realmente o tornar parte 
da convenção de arbitragem, indique uma intenção de sua parte de ser obrigada pela decisão. […] No 
entanto, uma decisão pode, muitas vezes, ter um efeito indireto significativo sobre pessoas que não 
participaram da arbitragem. Por exemplo, um terceiro pode ser afetado por uma decisão em que uma pessoa é 
solidariamente responsável com outra que é parte na arbitragem. A sentença não formará coisa julgada em 
nenhuma ação subsequente contra a terceira parte, mas deve ter um significado persuasivo em um tribunal 
que, provavelmente, considerará as conclusões da sentença anterior (ainda que insatisfatórias) contra uma das 
pessoas que eram solidariamente responsáveis, com o efeito de atribuir responsabilidade ao terceiro. 
Finalmente, quando uma sentença ordena a execução (por exemplo, em relação à entrega da propriedade por 
uma das partes), é duvidoso que seja efetivo se a propriedade em questão estiver temporariamente nas mãos 
de um terceiro sob uma licença.” 

192 Nesse sentido, Tucci: “Como a arbitragem se circunscreve aos limites do contrato celebrado entre as partes e 
entre estas e o árbitro, sua extensão subjetiva e objetiva não pode manifestar-se senão entre os contratantes. A 
legitimidade de parte para o procedimento arbitral, por isso, só se estabelece entre os sujeitos contratuais. A 
única via de legitimação, ativa ou passiva, para quem queira participar, ou seja, chamado a integrar a 
arbitragem, condiciona-se à própria convenção arbitral. Pouco importa, portanto, seja necessário ou 
facultativo o litisconsórcio: ‘sua formação só será admissível, de forma cogente, entre os que celebraram a 
convenção arbitral’.” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Limites subjetivos: da eficácia da sentença e da coisa 
julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 137-138.). 

193 A lição de Figueira Júnior é precisa: “A sentença arbitral terá força de lei entre as partes e nos limites da lide 
proposta e das questões decididas, e, se, for condenatória, constituirá título executivo judicial e segundo 
disposição do Livro II do Código de Processo Civil. A sentença arbitral faz apenas coisa julgada entre as 
partes litigantes e seus sucessores, não beneficiando nem prejudicando terceiros (art. 474, CPC). Todavia, a 
jurisdição privada fica imune à ocorrência de intervenção de terceiros, nos termos do preconizado nos arts. 
50 a 80 do CPC (oposição, nomeação à autoria, chamamento ao processo e denunciação da lide) diante das 
inúmeras particularidades que envolvem a jurisdição privada, a começar pela incidência do princípio da 
inafastabilidade de jurisdição estatal, donde decorre que a exceção deve vir acompanhada de todas as 
cautelas necessárias e o liame contratual baseado na liberdade de opção assinalada na convenção arbitral 
circunscrita exclusivamente aos contratantes. Por conseguinte, os terceiros não suportarão qualquer efeito 
decorrente da coisa julgada arbitral. Ademais, a arbitragem é sigilosa, o que por si só dificulta a ingerência 
de terceiros em processo eminentemente privado. De outra parte, não encontramos óbice para a participação 
no processo arbitral de terceiros interessados no resultado da decisão, ou seja, na qualidade de assistente 
simples ou litisconsorciais. Para tanto, os litigantes devem se manifestar favoráveis ao seu ingresso no feito, 
o que se fará na maneira estatuída nos arts. 50 a 55 do CPC e com a adequação necessária ao procedimento 
arbitral definido para o caso concreto (art. 21) submetendo-se o interessado a todos os termos ali definidos” 
(FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução: análise crítica Da Lei 9.307, de 
23.09.1996. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 261.). 
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partes no procedimento arbitral”194; (ii) “devido à natureza consensual da arbitragem, a 

intervenção de terceiro requer o consentimento de todas as partes envolvidas na 

arbitragem”195; (iii) interesse na demanda; e, por fim, (iv) autorização do painel arbitral. 

A doutrina, entretanto, vislumbra 2 (duas) hipóteses de circulação da cláusula 

compromissória, quais sejam: (i) transmissão (v.g. na hipótese de transmissão de cessão de 

contrato, considerando que haverá cessão da posição contratual e transmissão do meio 

eleito para a solução de eventuais controvérsias); e (ii) extensão subjetiva da convenção de 

arbitragem (v.g. na hipótese de instauração de processo arbitral em face da empresa 

controladora em contrato contendo cláusula compromissória celebrado com a controlada), 

sendo que cada uma, à sua maneira, terá por efeito vincular terceiros estranhos ao 

procedimento, alterando as partes originalmente signatárias da convenção de arbitragem, 

com vistas a resguardar os direitos delas quanto a possíveis fraudes, independentemente, 

portanto, da sua concordância196. 

Para o presente estudo, as implicações da circulação da cláusula compromissória – 

e consequente perda da exata identidade – não podem ser óbice à configuração da coisa 

julgada 197 . Será necessária a verificação de eventual transmissão ou extensão da 

convenção de arbitragem, ainda que as partes não sejam aquelas que celebraram cláusula 

ou compromisso, vinculando terceiros nos casos de operações societárias198. 

As hipóteses de extensão da convenção de arbitragem a partes não contratantes e 

que devem ser integradas à lide arbitral, e que estarão submetidas aos efeitos da coisa 

                                                
194 CAPRASSE, Olivier. A constituição do tribunal arbitral em arbitragem multiparte. Revista Brasileira de 

Arbitragem, ano II, n. 8, p. 97-98, out.-dez. 2005.   
195 CAPRASSE, Olivier. A constituição do tribunal arbitral em arbitragem multiparte. Revista Brasileira de 

Arbitragem, ano II, n. 8, p. 97-98, out.-dez. 2005. 
196 Nesse sentido, a lição de Thomas Clay: “Tradicionalmente, considera-se que existem dois mecanismos 

permitindo a circulação da cláusula compromissória: a transmissão e a extensão. A transmissão é a operação 
pela qual uma pessoa recebe direitos já nascidos (adquiridos) que lhe são transmitidos em estado natural. É o 
caso, por exemplo, dos herdeiros do cessionário de crédito ou de contrato e de certos casos de sub-rogação de 
direitos. A pessoa inicial é então, desobrigada de sua obrigação. A extensão é a operação pela qual se 
acrescenta uma pessoa a uma relação de obrigação. É o caso, por exemplo, de uma empresa matriz que se vê 
obrigada pelo contra de uma de suas filiais.” (CLAY, Thomas. A extensão da cláusula compromissória às 
partes não contratantes (fora grupos de contratos e grupos de sociedades/empresas). Revista Brasileira de 
Arbitragem, São Paulo, IOB Thompson, n. 8, p. 75-82, out.-dez. 2005.). 

197 Trata-se de fenômeno semelhante à sucessão das partes prevista nos artigos 108 a 110 do Código de Processo 
Civil. 

198 Conforme Dinamarco: “Em princípio o negócio jurídico caracterizado como convenção de arbitragem vincula 
todos os sujeitos que dele participaram e somente os que participaram – e essa é uma imposição da 
autonomia da vontade, que constitui fundamento da própria opção pela arbitragem (vontade de optar, 
vontade de não optar). Ocorrem porém situações em que se cogita de levar mais longe essa vinculação, para 
incluir certos terceiros. Isso ocorre com boa frequência em matéria societária, vendo-se uma tendência dos 
painéis arbitrais a atrair à arbitragem sociedades integrantes do mesmo grupo econômico do qual participa 
uma das signatárias” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na Teoria Geral do Processo. São 
Paulo: Malheiros, 2013. p. 101.). 
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julgada199, ocorrem nos casos de: sub-rogação, sucessão, cessão de créditos ou de contratos 

e fusão, cisão e incorporação de sociedades200. 

Em síntese: haverá possibilidades de terceiros estarem sujeitos aos efeitos da coisa 

julgada arbitral em virtude da circulação da cláusula compromissória201. 

 

7.3.1 Arbitragem e a extensão da coisa julgada em favor de terceiro 

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a disciplina da coisa julgada 

em relação a terceiros recebeu nova roupagem202 e, diferentemente do que previa o Código 

de Processo Civil de 1973 (artigo 472), no sentido de que a “sentença faz coisa julgada às 

partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros” o artigo 506 

(CPC/2015) deixou de lado essa limitação para ampliar a coisa julgada em favor de 

terceiro, determinando que “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, 

não prejudicando terceiros”203. 

                                                
199 Nesse sentido, José Rogério Cruz e Tucci, ao tratar das garantias constitucionais e posições dos terceiros 

relativamente à sentença arbitral, reconhece os efeitos do trânsito em julgado da sentença arbitral em relação 
a terceiros que venham a integrar o procedimento: “Decorrido o lapso de 90 dias, a sentença arbitral torna-se 
imutável em relação às partes e seus sucessores. A sucessão (universal ou singular) enseja a transferência ao 
sucesso de todas as posições jurídicas ativas e passivas do sucedido, sendo de ressaltar que, na sucessão inter 
vivos, o conhecimento da pendência da arbitragem ou da sentença arbitral, pelo sucessor, que por alguma 
razão não substitui o transmitente no procedimento da arbitragem, é fundamental para que ele fique 
vinculado à coisa julgada” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Limites subjetivos: da eficácia da sentença e da 
coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 139.). 

200 Como ensina Luiz Olavo Baptista, ao tratar das hipóteses de transmissão da cláusula: “A transmissão da 
cláusula pode ocorrer em casos de sub-rogação, sucessão, cessão de créditos ou de contratos e fusão, cisão e 
incorporação de sociedades” (BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: 
Lex, 2011. p. 116.). 

201 Para Clay: “com a transmissão, a cláusula segue o contrato na qual ela figura, porém com a extensão 
acrescenta-se um novo contratante que se vinculará ao contrato principal” (CLAY, Thomas. A extensão da 
cláusula compromissória às partes não contratantes (fora grupos de contratos e grupos de 
sociedades/empresas). Revista Brasileira de Arbitragem, São Paulo, IOB Thompson, n. 8, p. 75-82, out.-dez. 
2005.). 

202 “O civil law, como visto, tem leis processuais que vinculam a coisa julgada às partes, o que enxuga o 
oxigênio da doutrina para pensar livre e adequadamente sobre o tema. Isto é verdade, porém não pode servir 
de desculpa a uma doutrina que tem consciência de que não pode ficar restrita a um dogmatismo despido de 
conexão com as necessidades da sociedade. De qualquer forma, o direito brasileiro é uma grata exceção no 
cenário do civil law, constituindo o Código de 2015 uma clara demonstração de como o abandono das regras 
legais que guardam conceitos doutrinários tradicionais superados é importante para a adequação e a 
evolução do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme. A dificuldade em ver que a coisa julgada pode ser 
invocada por terceiros. In: MARX NETO, Edgard Audomar et al (Orgs.). Processo civil contemporâneo: 
homenagem aos 80 anos do Professor Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 453.). 

203 “O novo CPC, ao afirmar que a coisa julgada apenas ‘não prejudica terceiros’ (art. 506), em tese admite que 
terceiros possam ser beneficiados por ela, ao contrário do que estava no CPC de 1973, que era claro ao dispor 
que a coisa julgada não poderia beneficiar ou prejudicar terceiros (art. 472)” (BONICIO, Marcelo José 
Magalhães. Princípios do processo no novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 111.) 
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O conceito de que a coisa julgada deve ser formada apenas inter partes remete aos 

princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal204 (artigo 

5o XXXV, LIV e LV), que repudiam condenações arbitrárias ou que de qualquer maneira 

os desprestigie. 

Questiona-se, contudo, a possibilidade fática – e não jurídica – de determinada 

sentença arbitral ser utilizada para beneficiar terceiros205, considerando-se que: (i) ações de 

caráter individual não afetam – e não poderão afetar – a esfera jurídica de terceiros pois 

não há relação de direito material a conferir-lhe interesse na demanda206; (ii) as arbitragens 

são, ou podem ser, sigilosas, dificultando que terceiros tenham acesso ao quanto restou 

decidido e eventualmente possam utilizar o resultado da demanda da qual não participara 

em seu benefício207; (iii) o terceiro somente poderá utilizar a decisão que lhe favoreça em 

face de quem participou do processo em que ela foi formada. 

Nesse sentido, e em prestígio à coisa julgada, questiona-se: (i) haveria o dever de 

cientificar eventuais terceiros, titulares da mesma posição jurídica objeto de futura e 

hipotética decisão, acerca do seu interesse em participar do processo?; (ii) notadamente nas 

arbitragens sigilosas, haveria necessidade de autorização das partes – em especial da 

sucumbente – para eventual publicação da sentença arbitral ou para cientificação de 

terceiros?  
                                                

204 “Deve-se destacar que a garantia do devido processo legal sintetiza e incorpora todas as demais garantias 
processuais estabelecidas pela Constituição. Numa formulação atual da ideia de que ninguém poderia sofrer 
restrição sobre sua pessoa ou sobre seus bens senão mediante a observância da ‘lei da sua terra’ (‘the law of 
the land’, na dicção original), seria razoável supor, em conformidade com a experiência das nações 
civilizadas dos nossos tempos, que se qualificam como Estados Democráticos de Direito, que na locução ‘lei 
da terra’ certamente estariam incluídos a garantia do amplo acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa 
com os inerentes recursos, a liberdade de produção de provas, a publicidade, a motivação das decisões, a 
garantia da razoável duração do processo e dos meios que assegurem a celeridade de sua tramitação” 
(LEONEL, Ricardo de Barros. Garantismo e direito processual constitucional. In: BEDAQUE, José Roberto 
dos Santos; CINTRA, Lia Carolina Batista; EID, Elie Pierre (Coords.). Garantismo processual: garantias 
constitucionais aplicadas ao processo. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 135-136.). 

205 “Assim, o autor de uma ação, se vitorioso, continua a ser o único beneficiado pela imutabilidade daquilo que 
já foi decidido e, portanto, o único legitimado a promover a execução, ou seja, nas demandas essencialmente 
individuais a decisão não beneficia terceiros” (BONICIO, Marcelo José Magalhães. Princípios do processo 
no novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 112.). 

206 “Referida extensão, ademais, somente se dá em casos de indivisibilidade ou comunhão de direitos no plano 
material. A contrario sensu, ela não beneficia sujeitos de relações meramente similares ou análogas àquela 
discutida em juízo” (FONSECA, João Francisco Naves da. In: GOUVÊA, José Roberto Ferreira; 
BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar; FONSECA, João Francisco Naves da (Coords.). Comentários ao Código 
de Processo Civil – Da sentença e da coisa julgada: volume IX, arts. 485 a 508. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
160.). 

207 Nesse sentido, o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) estabelece que as sentenças 
serão publicadas periodicamente suprimindo a identificação das partes: “7.10 Periodicamente, a Câmara de 
Arbitragem produzirá a publicação de Ementário das Sentenças Arbitrais proferidas, agrupadas por temas 
tratados, as quais poderão ser levadas em conta pelos árbitros, como simples referencial, a fim de orientar 
suas decisões. A publicação das sentenças suprimirá qualquer elemento que possibilite a identificação do 
procedimento”. 
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Sem dúvida, há o movimento de publicação de sentenças arbitrais, muitas vezes 

suprimindo-se os nomes das partes envolvidas no processo arbitral; tal providência, 

contudo, parece-nos insuficiente para cientificar os interessados acerca do fato de que 

foram beneficiados por determinado julgamento, afinal, trata-se de mera publicação dos 

julgamentos, com caráter informativo, via de regra, à comunidade jurídica, sem que se 

alerte para eventuais direitos que deles decorram aos terceiros juridicamente interessados. 

Dessa maneira, havendo interesse de terceiro envolvido em determinado litígio208, 

eventual confidencialidade do procedimento ou da sentença arbitral deve ser 

relativizada209, para o fim de, ao menos, os terceiros jurídica e potencialmente interessados 

acerca do resultado do julgamento sejam comunicados quanto ao teor da decisão que lhes 

beneficia e, nesse caso, sem que seja necessária autorização do sucumbente, contra quem a 

sentença poderá ser utilizada. 

Tal entendimento decorre do fato de a coisa julgada, principalmente aquela em 

favor de terceiro, ser questão de ordem pública, que supera eventual sigilo210 por assegurar 

situações e relações jurídicas que transcendem – ou podem transcender – a relação 

processual que se formou entre os litigantes e que vale em face daquele contra quem se 

formou. Não há lógica em permitir-se ao vencido rediscutir questão em que já sucumbiu. 

Mais do que isso, a extensão da coisa julgada arbitral em favor de terceiro 

impossibilita que as partes abdiquem da coisa julgada anterior e renovem a mesma 

demanda – arbitral –, com o intuito de evitar que o terceiro positivamente afetado pela 

sentença seja obrigado a receber benefício inferior àquele que a sentença anteriormente 

transitada em julgado lhe garantiu. 

                                                
208 Bonicio menciona: “a hipótese prevista no art. 274 do Código Civil, segundo a qual, nas obrigações 

solidárias, se apenas um dos credores solidários exigir em juízo a obrigação e for vitorioso, esse julgamento 
favorável ‘aproveita’ aos demais, mas isso não ocorrerá se o julgamento for desfavorável”, apontando que “a 
coisa julgada pode, eventualmente, beneficiar terceiros” (BONICIO, Marcelo José Magalhães. Princípios do 
processo no novo Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 113.). 

209 “[...] o sigilo é uma característica que pode – apenas pode – ser estabelecida pelas partes, nada impedindo que 
os litigantes, por qualquer razão, abram mão da confidencialidade que geralmente cerca o procedimento 
arbitral” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. p. 64.). 

210 “Não há dúvida de que uma jurisprudência precisa ser conhecida para ser firmar e ser seguida. Com a 
relativização da confidencialidade nas arbitragens, o grande obstáculo prático para a formação de uma 
jurisprudência arbitral foi ultrapassado” (ZERBINI, Eugenia. Sentenças arbitrais formam jurisprudência? In: 
LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coords.). Arbitragem: 
estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares. 1. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
468.). 
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Nesse sentido, a coisa julgada deve ser preservada como técnica de garantia da 

segurança jurídica e estabilidade das relações211 que se expande a terceiros beneficiados 

por ela, em verdadeira ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, que passa a 

assumir um papel de definição das relações jurídicas como um todo e não apenas inter 

partes, privilegiando a autoridade das manifestações jurisdicionais – estatais ou arbitrais – 

perante a ordem jurídica. 

 

7.3.2 A coisa julgada arbitral no âmbito da administração pública 

Situação peculiar diz respeito à coisa julgada formada em arbitragens das quais a 

administração pública faz parte. O advento da Lei 13.129/2015 alterou a Lei 9.307/96 em 

diversos pontos; entre eles, tratou de matérias relativas a arbitragens no âmbito da 

administração pública como meio de solução alternativa disponível ao julgamento de 

demandas que envolvem entes públicos. 

Pautada pela renúncia ao juízo estatal, a arbitragem nos domínios da administração 

pública deve ser regida pelos princípios que lhe são característicos, como é o caso do 

Princípio da Legalidade Administrativa (artigo 37, caput da Constituição Federal), desde a 

celebração da convenção de arbitragem até o respeito à coisa julgada que se formar.  

Nesse contexto, a arbitragem que envolva a administração pública será sempre de 

direito e respeitará o princípio da publicidade (§ 3o do artigo 2o da Lei 9.307/96), vedada a 

arbitragem por equidade se contra legem212, mas permitindo o julgamento com base em 

princípios gerais do direito, regras internacionais do comércio, soft law213, ou costumes, 

desde que não violem a lei nacional. 

Por essa razão também se aplicam, peremptoriamente à administração pública e aos 

particulares que com ela contratam, os precedentes, as súmulas vinculantes e as decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. 

                                                
211 Nas palavras de Aprigliano: “O valor fundamental da coisa julgada, contudo, não está na imutabilidade em si, 

eis que, como visto, as partes podem mudar o que a sentença tornou imutável. O que ela proporciona é a 
estabilização dos conflitos, pois impede que a mesma questão volte a ser discutida pelo mesmo ou por outro 
juiz (aspecto negativo da coisa julgada). Seu braço característico, portanto, é mesmo a segurança jurídica” 
(APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordem 
pública no direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2011. p. 187.). 

212 “[...] se por hipótese existir algum ‘juízo de equidade’ que envolva o Estado, este só será nulo se contra 
legem, mas não se a decisão proferida estiver em plena conformidade com a lei” (BONIZZI, Marcelo José 
Magalhães; MEGNA, Bruno Lopes. Da “arbitragem de direito” no âmbito da administração pública. In: 
YARSHELL, Flávio Luiz; BEDAQUE, José Roberto dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). 
Estudos de Direito Processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: 
JusPodivm, 2018. p. 610.). 

213  Vide ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. Soft Law e produção de provas na arbitragem 
internacional. São Paulo: Atlas, 2014. 
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É de se notar que em situações que não envolvam a administração o(s) árbitro(s) 

não está(ão) automaticamente vinculado(s) ao sistema de precedentes ou a qualquer outro 

mecanismo que lhe(s) imponha a observância de questões de uniformização de 

jurisprudência, dependendo de disposição das partes nesse sentido. 

Em síntese: a arbitragem no âmbito da administração pública perde parte relevante 

da disponibilidade que lhe caracteriza quando trata de questões exclusivamente entre 

particulares214, sendo que não haverá margem para que se renuncie à aplicação da 

legislação brasileira, sendo-lhe vedada, por conseguinte, a renúncia à coisa julgada arbitral. 

 

7.4 Limites objetivos da coisa julgada arbitral 

Os limites objetivos da coisa julgada dizem respeito a qual(is) parte(s) da sentença 

será(ão) atingida(s) pela imutabilidade que a lei confere à sentença transitada em julgado e 

sobre quais questões não poderão mais ser objeto de decisão judicial. 

O artigo 26 da Lei 9.307/96 apresenta inegável semelhança com o artigo 489 do 

Código de Processo Civil  – ao estabelecer, assim como prescreve o Código de Processo 

Civil, que os “requisitos obrigatórios da sentença” 215 são o relatório, os fundamentos e o 

dispositivo, acrescentando-se, à sentença arbitral, sob pena de nulidade, requisito relativo à 

indicação da data e do lugar em que foi proferida a sentença216. Nessa linha, a aplicação do 

mesmo modelo de sentenças judiciais determina que apenas o dispositivo da sentença 

arbitral, que se destina à solução da demanda, transitará em julgado (artigo 504 do Código 

de Processo Civil) 217. 

                                                
214 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 87-92. 
215 O Código de Processo Civil se utiliza da terminologia “elementos essenciais da sentença”. 
216 “A não observância de um dos requisitos mencionados pode acarretar a nulidade do laudo, embora o vício 

decorrente da irregularidade seja sanável pelo tribunal arbitral. Quanto ao procedimento decisório dos 
árbitros, em regra, as leis nacionais sobre a arbitragem e os regulamentos dos tribunais arbitrais institucionais 
manifestam-se igualmente. O mesmo ocorre com relação à possibilidade de um árbitro, divergente da 
maioria, declarar seu voto em separado. No Brasil, a Lei 9.307, de 23.09.1996, estabelece que a decisão 
deverá ser tomada por maioria dos árbitros, quando forem vários e se não houve acordo majoritário, 
prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral” (RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem privada 
internacional no Brasil, depois da nova Lei 9.307, de 23.09.1996: teoria e prática. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997. p. 101.). 

217 “As leis nacionais sobre arbitragem prevêem, muitas vezes, expressamente, que o laudo necessita estar 
motivado. Algumas delas, porém, autorizam as partes a renunciarem ao seu direito à fundamentação da 
sentença arbitral. Notadamente, quando as partes transacionam durante o procedimento arbitral e o tribunal 
está habilitado a terminar a lide por sentença arbitral, parece razoável permitir às partes tal direito. Por tal 
razão, a inexistência da motivação não resultará automaticamente, em violação da ordem pública, quando 
cuidar-se de laudo proferido por tribunal sediado no estrangeiro.” (RECHSTEINER, Beat Walter. 
Arbitragem privada internacional no Brasil, depois da nova Lei 9.307, de 23.09.1996: teoria e prática. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 102-103.). “A sentença será fundamentada exceto se as partes 
acordarem que não haverá fundamentação ou se se tratar de uma sentença proferida com base em um acordo 
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Não se trata, aqui, de jurisdicionalização da arbitragem, mas sim de mecanismo de 

integração – ou comunicação – dos sistemas judicial e arbitral, como forma de viabilizar o 

tratamento isonômico das coisas julgadas formadas em cada uma dessas esferas, inserindo-

as em exato grau de equivalência no âmbito constitucional, não havendo razão jurídica 

para que se trate com distinção a mesma garantia. 

Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva 

da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não fazem 

coisa julgada, sendo que, em atenção ao princípio da congruência, deverá haver exata 

correspondência entre: (i) a convenção de arbitragem; (ii) o objeto do processo; (iii) o 

conteúdo da sentença; e (iv) os limites objetivos da coisa julgada218. 

 

7.4.1 Arbitragem e coisa julgada sobre questão 

O Código de Processo Civil de 2015, sob nítida influência do direito processual de 

common law, trouxe inovação219 ao sistema jurídico-processual brasileiro ao prever – e 

regular – a denominada coisa julgada sobre questão (artigos 503 e 508 do Código de 

Processo Civil), prevendo que os limites objetivos da coisa julgada poderão se estender às 

questões prejudiciais debatidas e decididas, tornando-as imutáveis e indiscutíveis, inclusive 

em favor de terceiros (artigo 506 do Código de Processo Civil). 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também estabeleceu como 

critérios para que determinada questão seja acobertada pela coisa julgada (o artigo 503 do 

                                                                                                                                              
entre as partes nos termos do artigo 30” (Lei Modelo da Uncitral sobre Arbitragem Comercial Internacional – 
1985: Com as alterações adotadas em 2006. Disponível em: 
www.cbar.org.br/leis_intern_arquivos/Lei_Modelo_Uncitral_traduzida_e_revisada_versao_final.pdf. Acesso 
em: 15 out. 2018.). 

218 Assim como ocorre no processo estatal, embora ausente, por razões óbvias, a convenção de arbitragem, deve 
haver exata correspondência entre o objeto do processo e os limites objetivos da coisa julgada, como ensina 
Bruno Lopes: “É corrente na doutrina a afirmação de um estreito encadeamento lógico entre objeto do 
processo, objeto da sentença e limites objetivos da coisa julgada. O objeto do processo é definido pela 
demanda do autor, podendo ser ampliado por demanda do réu ou de terceiro que apresente intervenção. Ao 
traçar o objeto do processo, a demanda apresenta ao juiz a crise de direito material que deverá ser 
solucionada no julgamento da causa e, em consequência, determina o objeto da sentença. O encadeamento 
lógico é concluído com referência à função da coisa julgada de impedir o novo julgamento de uma causa já 
decidida, que circunscreve os limites objetivos da coisa julgada ao objeto da sentença” (LOPES, Bruno 
Vasconcelos Carrilho. Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa Julgada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
13.). 

219 “O Código de Processo Civil de 2015, neste aspecto uma grata e importante exceção no direito processual do 
tipo europeu continental, consagrou a coisa julgada sobre questão, inclusive em favor de terceiro, renegando 
o passado sombrio do direito processual comprometido com o conceito romano de coisa julgada. A opção do 
Código de 2015, ao propiciar a coisa julgada sobre questão (art. 503) e abrir a possibilidade de sua invocação 
por terceiro (art. 506), coloca o sistema brasileiro em uma posição de indiscutível vantagem no âmbito do 
civil law” (MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada sobre questão. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2018. p. 20-21.). 
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Código de Processo Civil) a necessidade de contraditório prévio e efetivo, impedindo a 

formação de coisa julgada nos casos de revelia, restrição probatória, limitação da cognição 

e incompetência absoluta (§§ 1o e 2o). Mais ainda, em atenção ao artigo 504 do Código de 

Processo Civil, tais questões deverão ser objeto do dispositivo da sentença ou da decisão 

parcial, a fim de que sejam expressamente decididas220. 

Esta inovação legislativa traz novos ares ao instituto – e aos seus limites objetivos e 

subjetivos221 –, aplicando-lhe verdadeira dose de coerência, que contribui com a tutela 

jurisdicional, impedindo a instauração de controvérsias sobre temas que tenham sido 

objeto de manifestação do órgão judicante, seja em sede estatal ou arbitral, e, 

principalmente, propagando seus efeitos em julgamentos futuros, na medida em que as 

decisões sobre questões terão autoridade de coisa julgada e, por conseguinte, ostentarão 

suas eficácias positiva, negativa e preclusiva222. 

As questões decididas nos termos em que estabelece a lei, dentro dos conceitos de 

contraditório e que constem do dispositivo da decisão, serão acobertadas pela coisa 

julgada, tornando-se imutáveis e indiscutíveis (efeitos negativo e positivo da coisa 

julgada); argumentos, alegações ou defesas que poderiam ter sido utilizados para o 

convencimento do órgão julgador serão irrelevantes para aquela decisão, que permanecerá 

imutável (efeito preclusivo). 

O conceito de que as questões decididas expressamente fazem coisa julgada 

demonstra incomparável prestígio que o legislador confere à estabilidade social e 

congruência do sistema de decisões que, a partir de então, deverá guardar sempre absoluta 

coesão, preservando a autoridade das decisões. 
                                                

220 “Frise-se que a lógica da coisa julgada sobre questão está em negar a rediscussão de questão decidida, mas 
que foi efetivamente discutida. De nada adianta a questão ser decidida se não houve discussão efetiva das 
partes a seu respeito, seja em virtude do procedimento utilizado, seja em razão de a própria parte não ter 
requerido a produção de prova apta ao esclarecimento dos fatos” (MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa 
julgada sobre questão, inclusive em benefício de terceiro. Revista de Processo, v. 259/2016, p. 97-116, set. 
2016.) 

221 “A coisa julgada, ao recair sobre questão, tem uma potencialidade de aproveitamento subjetivo muito maior 
do que a da coisa julgada limitada ao pedido. Isso tem importância para a compreensão da coisa julgada em 
favor de terceiros.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Arbitragem e coisa julgada sobre questão. Revista de 
Arbitragem e Mediação, v. 15, n. 58, p. 105, jul.-set. 2018.). 

222 “[...] preenchidos os requisitos indicados nos §§ 1o e 2o do art. 503, a decisão sobre questão será tomada com 
certeza e segurança suficientes para um julgamento definitivo, o que torna inadmissível sua rediscussão em 
processos futuros. Em decorrência dessa disciplina legal, o conteúdo da sentença poderá ser mais amplo do 
que seu objeto, alcançando independentemente de pedido das partes a apreciação de questão decidida na 
motivação da sentença. Ampliado o conteúdo da sentença, serão em decorrência ampliados os limites 
objetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada” (LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. O conteúdo da 
sentença e os limites objetivos e subjetivos da sua eficácia e da coisa julgada. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 
BEDAQUE, José Roberto dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). Estudos de Direito 
Processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 
93.). 
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Mais do que isso, não há dúvida quanto à mútua influência entre coisas julgadas 

sobre questão formadas no processo judicial e no processo arbitral, que poderão ser 

invocadas e devem ser reconhecidas como garantia de que não serão objeto de nova 

discussão, seja pelo árbitro, seja pelo juízo estatal. 

Nos Estados Unidos, a coisa julgada sobre questão é evidenciada nas técnicas 

denominadas colateral estoppel (coisa julgada sobre questão) e non-mutual collateral 

estoppel (coisa julgada sobre questão em favor de terceiro), que determinam o respeito a 

decisões – arbitrais ou judiciais – impedindo que sejam objeto de novo juízo, determinando 

– assim como ocorre no Brasil – que, em uma segunda ação, se analise se a questão foi 

efetivamente discutida antes de ser decidida, para o fim de reconhecer sua 

imutabilidade223. 

 

7.4.2 Arbitragem, coisa julgada e precedentes judiciais 

A natureza jurisdicional da arbitragem e da sentença arbitral já foram objeto de 

análise, não havendo, nesse momento que renovar-se discussões acerca de entendimento, 

já consolidado pela própria legislação224, pela doutrina225 e pelo Superior Tribunal de 

Justiça 226. Para os fins do desenvolvimento da temática que se relaciona à arbitragem, 

coisa julgada e precedentes judiciais, deve-se questionar se os árbitros, assim como os 

juízes, têm obrigação de se submeter aos precedentes das Cortes Superiores227, inserindo-

se no sistema processual estatal hierarquizado e que valoriza o conceito de estabilidade de 

decisões dos tribunais e o respeito a questões já decididas. 

                                                
223 “Embora a indiscutibilidade seja corolário da autoridade da coisa julgada, a indiscutibilidade da questão em 

um segundo processo, diante do art. 503, fica na dependência do controle do juiz. Por isso, a eficácia da coisa 
julgada sobre questão, em uma outra ação, é subordinada à verificação da presença dos requisitos do art. 
503” (MARINONI, Luiz Guilherme. Arbitragem e coisa julgada sobre questão. Revista de Arbitragem e 
Mediação, v. 15, n. 58, p. 116, jul.-set. 2018.). 

224 Cf. artigos 3o, § 1o, 42 e 515, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 
225 Cf.: DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 39; GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova 
teoria geral do processo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 62; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantias 
constitucionais do processo e eficácia da sentença arbitral. Disponível em: www.fiepr.org.br/para-
empresas/camara-de-arbitragem/uploadAddress/artigo-arbitragem-TUCCI-2006[35546][13121][32859].pdf. 
Acesso em: 19 nov. 2018. 

226 Superior Tribunal de Justiça. 2a Seção, CC no 111.230-DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 
08.05.2013. 

227 Para Marinoni: “Como é óbvio, tanto o juiz quanto o árbitro se submetem aos precedentes das Cortes 
Supremas. Isso pela simples razão de que esses precedentes instituem o significado do direito e têm o fim de 
garantir a sua unidade nos processos jurisdicionais e arbitrais – sendo indiscutivelmente obrigatórios. Do 
mesmo modo que o juiz, o árbitro está proibido de negar precedentes da Suprema Corte para não violar a 
previsibilidade, a igualdade e a liberdade, valores que também estão à base do sistema arbitral” 
(MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada sobre questão. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 
361.). 
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Mais do que isso, se na esfera estatal o precedente não for seguido, poderá levar à 

anulação da decisão, pela ausência de motivação, consistente na inobservância de elemento 

essencial da sentença228. Questiona-se, contudo: sob a ótica de que a arbitragem é um 

sistema autônomo, a sentença arbitral, além de respeitar o disposto no artigo 26 da Lei 

9.307/96, deverá seguir dispositivos do Código de Processo Civil, como o disposto em seu 

artigo 489, sob pena de padecer de motivação? A sentença que deixar de seguir precedente 

padecerá de nulidade? Não será motivada? Há hipóteses de nulidade da sentença arbitral 

que não estão previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem? 

O tema é recente, mas já desperta discussões apaixonadas e pode ser dividido entre: 

(i) precedentes judiciais sobre arbitragem; (ii) precedentes judiciais; e (iii) precedentes 

arbitrais. 

 

7.4.2.1 Os precedentes judiciais sobre arbitragem 

Os precedentes judiciais sobre arbitragem estão adstritos às decisões proferidas nas 

ações judiciais que tratem de questões envolvendo arbitragem, como nas ações anulatórias 

das sentenças arbitrais e nas ações do artigo 7o da Lei 9.307/96, ações de homologação de 

sentença estrangeira e como se referem ao entendimento judicial, demonstram relevância e 

necessidade de observância pelos órgãos jurisdicionais estatais e seu papel antes, durante e 

depois do processo arbitral229. Importante lembrar que essas ações não se confundem com 

o procedimento arbitral em si, que tem por escopo a solução de mérito230. 

 

7.4.2.2 Arbitragem e os precedentes judiciais 

Parcela relevante da doutrina é enfática ao afirmar que, escolhida a lei substantiva 

brasileira como a aplicável à arbitragem231, os árbitros estarão sujeitos à observância dos 

                                                
228 Artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil. 
229 “O conhecimento da jurisprudência judicial dos vários ordenamentos é, portanto, fundamental para evitar 

uma possível anulação da sentença arbitral no país-sede ou para evitar o indeferimento do pedido de 
reconhecimento ou execução de uma sentença arbitral estrangeira. Nessa linha, é preciso estudar os 
precedentes judiciais sobre arbitrabilidade objetiva e subjetiva, o entendimento jurisprudencial sobre a ordem 
pública, assim como as principais decisões sobre o respeito das regras do devido processo legal.” (BONATO, 
Giovanni. Arbitragem e precedentes. In: YARSHELL, Flávio Luiz; BEDAQUE, José Roberto dos Santos; 
SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). Estudos de Direito Processual Civil em homenagem ao Professor 
José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 319.). 

230 Sobre a jurisprudência arbitral, cf. BRAGHETTA, Adriana. Jurisprudência arbitral. In: AZEVEDO, André 
Gomma de (Org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupos de Pesquisa, 2003. v. 
2. p. 457 e ss. 

231 “[...] também a sentença arbitral deve observar os precedentes a que se refere o art. 927 do CPC/2015. [...] A 
aplicação do direito brasileiro não se esgota no texto legal e deve o árbitro, sob pena de promover 
interpretação peculiar – ou seja, contrária à isonomia e à segurança jurídica – observar os precedentes 
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precedentes judiciais232 em virtude de sua eficácia persuasiva, como uma espécie de dever 

de integridade e coerência233, cuja inobservância seria possível apenas na hipótese de 

tratar-se de arbitragem por equidade234. Nessa circunstância, para afastar sua aplicação, 

caberia ao árbitro justificar a inaplicabilidade do precedente, sob pena de nulidade da 

sentença arbitral235. 

Também é expressiva a doutrina que nega tal aplicabilidade ao argumento de que 

os árbitros não estão vinculados ao entendimento das Cortes, tampouco sujeitos à 

observância de precedentes judiciais, o que se justificaria ao argumento de que as causas 

de anulação da sentença arbitral se referem apenas a errores in procedendo236. 

                                                                                                                                              
existentes sobre a questão submetida à sua apreciação” (ROQUE, André Vasconcelos; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca. A sentença arbitral deve seguir o precedente judicial do CPC/2015?. In: JOBIM, 
Marco Félix; SARLET, Ingo W. (Orgs.). Precedentes judiciais: diálogos transnacionais. I. ed. Florianópolis: 
Tirant Lo Blanch, 2018. p. 84.). 

232 Nesse sentido, Tucci: “[...] o tribunal arbitral, para dirimir a controvérsia submetida à sua apreciação, tem o 
dever inafastável de julgar em consonância com o arcabouço de normas, regras e outras formas de expressão 
do direito que integram o Direito Positivo brasileiro. Desse modo, assim como o juiz togado, o árbitro não 
poderá se afastar da interpretação, acerca de determinado texto legal, que desponta consagrada pelos 
tribunais pátrios. O precedente judicial, portanto, constitui valioso subsídio para que o árbitro, no processo 
hermenêutico de subsunção, possa aplicar a lei ao caso concreto, cumprindo adequadamente a missão que lhe 
foi outorgada pelas partes.” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. O árbitro e a observância do precedente 
judicial. Disponível em: www.conjur.com.br/2016-nov-01/paradoxo-corte-arbitro-observancia-precedente-
judicial. Acesso em: 19 nov. 2018.). 

233 “Na verdade, a eficácia persuasiva do precedente e a exigência de segurança jurídica é que impõem o seu 
respeito pelo tribunal arbitral, sobretudo quando aquele estiver consolidado ou até mesmo, pela reiteração, 
transformado em súmula. É evidente que se for hipótese de incidência de súmula vinculante, com maior dose 
de razão, o árbitro não poderá desprezá-la, invocando simples questão de convicção íntima. Não tem sentido 
algum admitir que, de um lado, o juiz estatal encontre-se sujeito à incidência do precedente e, de outro, o 
árbitro esteja livre para afastar a sua observância. Quando nada, maculado estaria o princípio da isonomia, a 
desacreditar o juízo arbitral.” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. O árbitro e a observância do precedente 
judicial. Disponível em: www.conjur.com.br/2016-nov-01/paradoxo-corte-arbitro-observancia-precedente-
judicial. Acesso em: 19 nov. 2018.). 

234 “Ater-se ao ordenamento jurídico eleito pelas partes, vale dizer, às leis, à interpretação dos textos legais 
ministrada pelos tribunais e aos costumes, é dever inafastável do juiz e do árbitro. Não há se confundir a 
benfazeja flexibilidade procedimental (e, portanto, formal) do processo arbitral com a inexcedível aplicação 
rigorosa da norma legal.” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. O árbitro, assim como o juiz togado, pode muito, 
mas não pode tudo. Disponível em: www.conjur.com.br/2016-dez-13/paradoxo-corte-arbitro-assim-juiz-
togado-não-tudo. Acesso em: 19 nov. 2018.). 

235 “O árbitro vincula-se aos precedentes judiciais na medida em que as partes elegem arbitragem de direito e que 
os precedentes judiciais vinculantes integram o Direito brasileiro. É dizer: não está o árbitro vinculado aos 
precedentes por conta da (inexistente) aplicação direta de dispositivos do CPC à arbitragem, mas pela 
vontade das partes que deram ao árbitro a missão de julgar conforme o direito.” (AMARAL, Guilherme 
Rizzo. Vinculação dos árbitros aos precedentes judiciais. Disponível em: www.conjur.com.br/2017-out-
03/guilherme-amaral-vinculacao-arbitros-aos-precedentes-judiciais. Acesso em: 19 nov. 2018.). 

236 “Não nos parece que o árbitro esteja obrigado pela súmula vinculante. Ainda que cause estranheza a alguns, 
nada há a se fazer em caso tal. Obviamente não cabe recurso. Tampouco é possível a demanda do art. 33. Em 
resumo, é o mesmo que ocorre quando o árbitro julga mal o direito, quando julga contrariamente à lei. Não é 
possível anular a sentença, pois que, repetimos, esta demanda não visa atacar erros in judicando, mas apenas 
anulabilidades in procedendo. Logo, o fato é que a súmula vinculante obriga ao juiz, mas não ao árbitro. O 
motivo é simples: o tão repetido princípio fundamental do sistema do processo arbitral, que não se encontra 
no judicial, da autonomia da vontade. Quando se opta pelo processo arbitral, a parte se sujeita a 
eventualmente não ter um julgamento conforme uma súmula vinculante que poderia lhe favorecer. Assim 
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De fato, ainda aqueles que defendem a aplicabilidade dos precedentes à arbitragem 

são categóricos acerca do descabimento de reclamação (artigo 988, inciso II do Código de 

Processo Civil), e justificam a pertinência no ajuizamento de ação anulatória ao argumento 

de aplicabilidade do artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil à 

arbitragem237 fundado na falta de argumentação da sentença arbitral, dando ensejo à 

revisão do mérito das sentenças arbitrais. 

Não há dúvida de que, invocado determinado precedente, seria desejável que os 

árbitros analisassem sua aplicabilidade, expondo as razões pelas quais o empregaram – ou 

não – ao caso concreto, sem que isso conduzisse à sua utilização obrigatória e, assim, 

demonstrassem o exercício de papel de natureza persuasiva, ou seja, sem caráter 

vinculante238. 

Interessante é a visão de Marinoni ao relacionar os conceitos de precedentes e coisa 

julgada sobre questão, o que impediria que fosse renovado o julgamento de questão que já 

tenha sido objeto de julgamento anterior, por decisão transitada em julgado e com força de 

precedente239. 

O tema em análise é recente e de extrema profundidade, sugerindo, a esse 

propósito, o amadurecimento que decorrerá de sua aplicação concreta e da construção 

                                                                                                                                              
como ocorre com a lei. A parte escolhe com liberdade, com suas vantagens, mas também com os riscos 
quanto à liberdade de julgar o mérito pelos árbitros” (PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo 
arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 286-287.). 

237 “No entanto, a regra do artigo 489, parágrafo 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, a qual, à evidência, 
também se aplica à arbitragem, é vocacionada à proteção da confiança, quando impede que o juiz (ou 
árbitro), ao proferir a sentença, despreze súmula ou precedente, colacionado como reforço argumentativo por 
uma das partes, não tomando o cuidado de explicar que o julgado paradigma não se aplica ao caso concreto, 
ou mesmo, que já se encontra superado pela obsolescência.” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. O árbitro e a 
observância do precedente judicial. Disponível em: www.conjur.com.br/2016-nov-01/paradoxo-corte-arbitro-
observancia-precedente-judicial. Acesso em: 19 nov. 2018.). 

238 “O fato de os árbitros observarem precedentes na solução de um litígio não implica necessariamente uma 
limitação na capacidade de julgar. Ao contrário, pode conferir autoridade maior à decisão, uma vez que ela 
será dessa forma contextualizada, passando a fazer parte de uma corrente de entendimento traçada a partir de 
soluções idênticas sobre uma mesma dúvida, no exercício pedagógico de uma retórica de persuasão” 
(ZERBINI, Eugenia. Sentenças arbitrais formam jurisprudência? In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, 
Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coords.). Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido 
Fernando Silva Soares. 1. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 469.). 

239 “[...] se incumbe às Cortes Supremas, de acordo com a Constituição Federal, a grave tarefa de definir o 
sentido do direito infraconstitucional e constitucional, só cogitar a respeito da possibilidade de o árbitro 
ignorar precedentes toca as raias do absurdo. O que impõe a observância dos precedentes das Cortes 
Supremas na arbitragem é a mera compreensão da razão de ser do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal e da necessidade de garantir valores inerentes ao Estado de Direito. Na verdade, quando se 
trabalha com as ideias de precedentes e coisa julgada sobre questão, torna-se fácil perceber que o verdadeiro 
problema do sistema arbitral não está na eficácia obrigatória do precedente, mas na eficácia da coisa julgada 
sobre questão. Realmente, imaginar que o tema dos precedentes pode ter significado específico ou particular 
ao processo arbitral pode ser sinal de confusão entre stare decisis e colateral estoppel.” (MARINONI, Luiz 
Guilherme. Coisa julgada sobre questão. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 361.). 
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teórica doutrinária, sem uma solução completa e acabada nesse momento, prejudicada pelo 

ainda tão recente sistema de precedentes do Código de Processo Civil de 2015. 

De fato, afirmar-se peremptoriamente que os árbitros são soberanos e que não se 

vinculam a juízos prévios poderá implicar a renúncia aos efeitos da coisa julgada sobre a 

arbitragem. Sugere-se que, nesse aspecto, a aplicabilidade de precedentes seja – ou possa 

ser – objeto de disposição das partes, hipótese em que, decidida pela sua aplicabilidade, 

caberá aos árbitros motivarem sua aplicação ou afastamento. Tal entendimento, inclusive, 

está em consonância com a possibilidade de, em arbitragem, as partes poderem dispor da 

coisa julgada e, portanto, dos precedentes. Não se pode descartar, ainda, que, ao optarem 

pela arbitragem, as partes terão se desconectado de outros julgamentos, inclusive 

transitados em julgado, lembrando que a autonomia da arbitragem caracterizada pela 

dispensa da homologação judicial, somada à sua jurisdicionalidade, parece excluir a 

possibilidade de aplicação do artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil, de 

maneira que será cabível o ajuizamento de ação anulatória apenas nas hipóteses de 

insuficiência na fundamentação cujos limites estão estabelecidos nos artigos 26 e 32, inciso 

III da Lei 9.307/96240. 

 

7.4.2.3 Os precedentes arbitrais 

Finalmente, as questões de formação e aplicação de precedentes teriam execução 

prática e jurídica na esfera arbitral? É certo que o processo arbitral não está inserido na 

teoria de precedentes e, por esta razão, não tem o dever de uniformizar a sua 

jurisprudência, formar enunciados, tampouco súmulas. Afinal, não há árbitros permanentes 

submetidos a um tribunal hierarquicamente superior que, decidindo determinado tema, terá 

de ser seguido inexoravelmente pelos demais órgãos jurisdicionais. 

Nesse sentido, o próprio conceito de jurisprudência arbitral ainda hoje é 

controvertido, preferindo-se falar em praxe arbitral como mera referência de conduta241 e 

não como entendimento a ser seguido. 

 
                                                

240 “[...] sempre é bom lembrar, quanto ao mérito, que os árbitros são soberanos, não estando vinculados a 
nenhum prévio juízo, principalmente de outro sistema processual, ainda que de seu órgão máximo.” 
(PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 287.). 

241 “De todo modo, embora não seja possível falar em uma jurisprudência arbitral em sentido estrito, podemos 
conceber uma praxe arbitral e, por conseguinte, admitir uma autoridade doutrinária das sentenças arbitrais 
que podem ser utilizadas com uma mesma autoridade daquela que possui um ensaio de um doutrinador” 
(BONATO, Giovanni. Arbitragem e precedentes. In: YARSHELL, Flávio Luiz; BEDAQUE, José Roberto 
dos Santos; SICA, Heitor Vitor Mendonça (Coords.). Estudos de Direito Processual Civil em homenagem ao 
Professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 326-327.). 
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7.5 Conclusões parciais 

Nesse ponto conclui-se o seguinte:  

(i) o trânsito em julgado de sentença arbitral possibilita que a parte se 

defenda quanto a novas incursões da parte ex-adversa, na tentativa de 

buscar nova apreciação e julgamento de questão já decidida; 

(ii) arguida e reconhecida a pré-existência de coisa julgada em uma segunda 

arbitragem ou em sede judicial, é inevitável a extinção da segunda 

demanda, em respeito ao julgamento anterior; 

(iii) a coisa julgada arbitral não transmuta o direito disponível – suscetível de 

ser julgado em sede de juízo arbitral – em indisponível e, por isso, abre 

flanco à possibilidade de uma nova arbitragem, desde que as partes 

assim pactuem e que não prejudique – nem mesmo em tese – terceiros;  

(iv) o julgamento de determinada demanda arbitral entre as mesmas partes 

não possibilitará novo julgamento pelo órgão estatal, que poderá, 

inclusive, de ofício reconhecer a existência de coisa julgada; 

(v) terceiros beneficiados com o julgamento de determinada demanda 

poderão se utilizar do quanto restou decidido para obstar eventual 

pretensão de rediscussão por parte do vencido ou para fazer valer a 

decisão em seu favor; 

(vi) o vencido não pode pretender negar a decisão que lhe foi desfavorável;  

(vii) questões decididas sob o crivo do contraditório pleno têm força de coisa 

julgada, independentemente de serem proferidas por órgão arbitral ou 

judicial; 

(viii) os precedentes judiciais não são aplicáveis à arbitragem, sendo que não 

há previsão de a sentença arbitral ser anulada por error in judiciando; 

(ix) os precedentes do Código de Processo Civil de 2015 ostentam mero 

caráter persuasivo na esfera arbitral. 
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8 HÁ POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO DAS PARTES A PERMITIR 

SITUAÇÕES DE PARALELISMO PROCESSUAL? 
Iniciaremos o presente capítulo com uma provocação: a possibilidade de as partes 

disporem da coisa julgada arbitral lhes possibilitaria a renúncia à litispendência, com a 

consequente permissão de coexistência de procedimentos paralelos? 

Parece-nos que, a despeito da possibilidade de submeter-se determinada demanda, 

cuja sentença tenha transitado em julgado, a um novo julgamento por juízo arbitral, não há 

como permitir-se a coexistência de procedimentos idênticos que busquem a solução de um 

mesmo conflito de interesse. Explica-se: o fato de as partes, cientes de determinada 

decisão, pactuarem um novo julgamento, descartando uma decisão já tomada, é bastante 

diferente da possibilidade de permitir-se o processamento concomitante de 2 (dois) 

procedimentos idênticos, com o risco de serem proferidas decisões contraditórias, porém 

juridicamente válidas. 

Veja-se que a renúncia bilateral à coisa julgada é ato muito mais seguro e de caráter 

eminentemente convencional, considerando a situação já consolidada por meio de um 

julgamento, o que não ocorre na hipótese de coexistência de procedimentos litispendentes, 

inclusive abrindo margem para a discussão acerca de qual das coisas julgadas deverá 

prevalecer. 

Outro aspecto a se considerar trata-se do fato de a renúncia à coisa julgada arbitral 

decorrer do exercício volitivo das partes, enquanto a coexistência de procedimentos 

paralelos se configura como verdadeiro vício procedimental que implica, necessariamente, 

a extinção de um dos processos sem resolução do mérito. 

A conclusão a que se chega para justificar a necessidade de extinção de um dos 

processos, quando configurada a litispendência, é que o processo – e apenas um deles – é 

instrumento para a solução heterônoma do litígio, sendo que a coexistência de 

procedimentos paralelos deve ser evitada, valorizando-se, ao mesmo tempo, a natureza 

privada da arbitragem e a coesão do sistema, impossibilitando risco de coexistência de 

decisões contraditórias. 
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8.1 A impugnação da sentença arbitral e a formação da coisa julgada 

Embora a Lei 9.307/96 tenha estabelecido “a equivalência da sentença arbitral à 

sentença judicial”242, há relevante ponto de distinção no que diz respeito às diferentes 

maneiras de “controle” ou “revisão” dos julgamentos arbitral e judicial. 

Enquanto o procedimento estatal disponibiliza uma série de recursos visando à 

impugnação da sentença estatal, além da possibilidade de desconstituição da sentença por 

meio de ação rescisória, a Lei de Arbitragem faculta às partes apenas a oposição de 

embargos declaratórios (artigo 30), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da 

notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado 

entre as partes, buscando que o árbitro, ou tribunal: (i) corrija qualquer erro material da 

sentença arbitral; (ii) esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença 

arbitral; ou, ainda, (iii) se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia 

manifestar-se a decisão. 

Não há dúvida quanto à possibilidade de as partes convencionarem acerca da 

interposição de recursos internos, regularem os limites objetivos dos recursos, definindo 

suas respectivas finalidades e prazos, mas, uma vez superada a fase arbitral – pelo 

encerramento de eventuais hipóteses de impugnação da sentença – restará somente a 

possibilidade de controle de irregularidades formais pelo Poder Judiciário, fixado o prazo 

de noventa (90) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou 

final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos para ajuizamento de ação, que tramitará 

pelo procedimento comum ordinário, visando à anulação da sentença arbitral243. 

Escoado o prazo da ação de anulação, não haverá mais meios de impugnação da 

sentença arbitral, podendo-se considerar que a formação de fenômeno equivalente à coisa 

soberanamente julgada244 é imune245 a qualquer tipo de impugnação246, não podendo ser 

revista ou alterada247. 

                                                
242 LEMES, Selma M. Ferreira. A sentença arbitral. Justilex, São Paulo, ano II, n. 15, mar. 2003. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2002-dez-23/equivalencia_sentenca_arbitral_decisao_judicial. Acesso em: 16 fev. 
2017. 

243 O regulamento da World Trade Organization, por exemplo, prevê a possibilidade de interposição de recurso 
contra a sentença arbitral. 

244 Sérgio Gilberto Porto afirma que: “O ordenamento processual, por evidente, estabelece e define o prazo para 
o exercício da demanda rescisória, bem como fixa o termo inicial da contagem desse. Superado o qual, a 
decisão atinge o estado de “coisa soberanamente julgada”, não comportando mais qualquer impugnação de 
natureza similar” (PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006. p. 166.). 

245 “o decurso in albis do prazo do art. 33, § 1o da Lei 9.307/1996, produz a estabilização da sentença arbitral, em 
fenômeno análogo ao da coisa soberanamente julgada, que torna imutáveis os efeitos do pronunciamento 
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Contudo, reserva-se, ainda, a possibilidade de decretação da nulidade da sentença 

arbitral condenatória, via impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos artigos 

525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial (art. 33, § 3o da 

Lei 9.307/96)248. 

 

8.2 O objeto da ação de anulação e a possibilidade de cumulação e julgamento do 

mérito pelo juiz togado. Revisão judicial da sentença arbitral transitada em 

julgado 

Como se expôs anteriormente, a ação de anulação da sentença arbitral não tem 

natureza de recurso, tendo por objeto a análise de errores in procedendo da sentença 

arbitral, como se conclui da análise do artigo 32 da Lei 9.307/96249. 

Questiona-se, contudo, se o entendimento de que o controle exercido pelo 

Judiciário realmente deve restringir-se à verificação da validade formal da decisão arbitral, 

                                                                                                                                              
judicial não atacado no lapso do art. 495 do CPC. Com isso, restam sanados os eventuais vícios de que seja 
portadora a sentença arbitral, vedando-se, em homenagem à segurança jurídica, que sua invalidade venha a 
ser suscitada em ocasião posterior, seja mediante ação autônoma, seja por meio de defesa incidental. Essa 
validação da sentença arbitral, contudo, não é absoluta e não cobre a totalidade dos casos. Ainda que 
represente a regra geral, há que se reconhecer a possibilidade de, em situações excepcionalíssimas, o 
pronunciamento arbitral vir a ser contaminado por vício mais grave, conducente não apenas à sua invalidade, 
mas, pior, à sua inexistência.” (AMBRIZZI, Tiago Ravazzi. Reflexões sobre o controle judicial da sentença 
arbitral. Revista de Processo, São Paulo, v. 37, n. 214, p. 311, dez. 2012.). 

246 Conforme será tratado em item específico, a ação rescisória não está inserida no sistema arbitral e, por essa 
razão, não é instrumento próprio para impugnar a sentença arbitral. Resguarda-se, todavia, a hipótese de 
impugnação (arts. 525 e seguintes do Código de Processo Civil) que não está sujeita ao prazo de 90 (noventa) 
dias. 

247 Nos dizeres de Rafael Francisco Alves: “Certamente, não esperam as partes que a decisão de mérito dos 
árbitros possa ser em alguma medida flexibilizada após o seu trânsito em julgado. Nessa perspectiva, para 
além das hipóteses de impugnação da sentença previstas no artigo 32, da lei 9.307/96 (integradas pela 
proteção da ordem pública para fins transnacionais), não se concebe, a priori, nenhuma hipótese de 
relativização da coisa julgada material na arbitragem” (ALVES, Rafael Francisco. Árbitro e direito: o 
julgamento de mérito na arbitragem. São Paulo: Almedina, 2018. p. 303.). 

248 “[...] diante de coisas julgadas contraditórias, é acertada a interpretação que confere ao executado o poder de 
invocar ‘coisa julgada contrária’ na impugnação sob o fundamento de inexigibilidade do direito. Igualmente 
é legítimo admitir o uso da ação declaratória de ineficácia quando, depois do decurso do prazo da rescisória, 
surge conflito prático entre as duas coisas julgadas antagônicas.” (MARINONI, Luis Guilherme. A questão 
das coisas julgadas contraditórias. Revista de Processo, v. 271/2017, p. 297-307, set. 2017, DTR 
2017/5608.). 

249 Nessa linha, Tiago Ravazzi Ambrizzi: “Em homenagem e em atendimento ao art. 5o, XXXV, da CF/88, a Lei 
9.307/1996 prevê a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário para o controle da higidez da decisão arbitral. 
É o que se depreende de seu art. 33, que dispõe sobre o cabimento de demanda para ‘a decretação de 
nulidade da sentença arbitral’ (caput e § 1o), prevendo ainda, no § 3o, o cabimento da ação de embargos de 
devedor para idêntico fim. Parece tranquilo dizer que o controle exercido pelo Judiciário adstringe-se à 
verificação da validade da decisão arbitral, sem qualquer incursão no tocante à sua justiça ou acerto. Além de 
apontada por autorizada doutrina, essa limitação é facilmente extraída do art. 32 da Lei 9.307/1996, que 
prevê, em caráter taxativo, as hipóteses a ensejar a invalidação da sentença arbitral, nenhuma delas ligada à 
correção de errores in judicando, vale dizer, à matéria de fundo submetida e decidida pelo órgão arbitral” 
(AMBRIZZI, Tiago Ravazzi. Reflexões sobre o controle judicial da sentença arbitral. Revista de Processo, 
São Paulo, v. 37, n. 214, p. 301-302, dez. 2012.). 
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impossibilitando qualquer incursão no tocante à sua justiça ou acerto, vedando, em 

absoluto, ao órgão estatal proferir sentença judicial substitutiva à arbitral250. 

Formulam-se, nesse contexto, as seguintes questões: se a parte está livre para 

procurar a tutela de seus direitos, seria ela obrigada ao ajuizamento de uma nova ação (seja 

ela arbitral ou judicial)? Sendo positiva a resposta, qual seria o fator a impedir a 

formulação de pedido sucessivo, de julgamento da causa pelo órgão estatal? Haveria, 

realmente, óbice legal de o juiz togado passar ao exame da causa? Seria essa uma via 

válida de acesso ao Judiciário? A ausência de apreciação do pedido não seria uma espécie 

de denegação de tutela jurisdicional em afronta ao disposto no artigo 5o, inc. XXXV, da 

Constituição Federal? 

Os questionamentos são inúmeros e demonstram que a questão não é singela.  

Imagine-se a hipótese de ajuizamento de ação de anulação de sentença arbitral, com 

pedido sucessivo de julgamento da demanda quanto ao mérito, e que tal pedido não tenha 

sido impugnado pela parte adversa, ou ainda, que a parte adversa tenha com ele 

concordado. Não há óbice legal de o juízo estatal, uma vez anulada a sentença arbitral, 

passar ao julgamento do mérito da causa. Nada mais seria do que uma recusa bilateral, 

ulterior, ao juízo arbitral251.  

Na mencionada hipótese de nulidade da convenção ou da estrutura arbitral, o 

pedido de julgamento pelo juízo estatal teria, ainda, justificativas mais consistentes, pois 

em atenção aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, possibilitaria o 

                                                
250 Carmona, por exemplo, é enfático ao limitar a atividade do juiz togado à anulação da sentença se ela for o 

único ato viciado. Nessa hipótese, afirma que a causa deve ser devolvida ao árbitro para novo julgamento. De 
outro lado, defende que, caso haja vício que macule a convenção de arbitragem ou na estrutura do juízo 
arbitral, a parte estará livre para buscar tutela judicial por meio de uma nova demanda: “O art. 33 da Lei de 
Arbitragem, como se vê, não adotou o modelo italiano, e continuou aferrado ao método tradicional escolhido 
por nossas leis processuais anteriores: anulado o laudo, não pode o juiz togado passar ao exame da causa. Se 
a nulidade afeta apenas o laudo, e não a convenção arbitral, devolve-se ao árbitro (ou árbitros) a causa para 
uma nova decisão; se a nulidade afeta a convenção de arbitragem ou a estrutura do juízo arbitral 
(substancialmente, a confiabilidade dos árbitros, que se mostraram parciais ou negligentes), destrói-se a 
própria arbitragem, cabendo ao interessado, livremente, procurar a tutela judicial de seus direitos” 
(CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 339.). 

251 Para Wladeck: “a rigor, não existe impedimento a que, ao pedido de desconstituição da sentença arbitral nula, 
cumule-se (em caráter sucessivo eventual) pedido para que haja novo julgamento da causa pelo Poder 
Judiciário” (WLADECK, Felipe Scripes. Impugnação da sentença arbitral. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 
273.). Em posição divergente a doutrina da Professora Ada Pellegrini Grinover, para quem: “A celeridade, a 
flexibilidade, a confidencialidade, o sigilo são características essenciais do procedimento, sendo que a 
sentença arbitral se reveste da autoridade da coisa julgada e só pode ser atacada junto ao Poder Judiciário 
quando houver descumprimento das garantias constitucionais ou de regras de ordem pública. O Judiciário 
não pode apreciar o mérito da sentença arbitral e, em caso de anulação por um desses vícios, o julgamento de 
mérito retorna aos árbitros. Trata-se, portanto, de um juízo de mérito único” (GRINOVER, Ada Pellegrini. 
Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova teoria geral do processo. Brasília: Gazeta 
Jurídica, 2016. p. 64.). 
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“aproveitamento” da mesma relação processual para que, uma vez anulada a sentença 

arbitral, passasse ao julgamento do mérito, ou à instrução da causa visando a seu 

julgamento futuro. 

Não se poderia, portanto, prescindir: (i) da formulação de pedido nesse sentido252; 

(ii) da concordância das partes quanto a tal julgamento pelo órgão estatal; tampouco (iii) 

da observância do contraditório e ampla defesa, como forma de legitimar o julgamento. 

Em síntese: atendidos tais requisitos, conclui-se pela possibilidade de novo 

julgamento de mérito incidental à ação de anulação da sentença arbitral. 

 

8.3 A revisão da coisa julgada arbitral via impugnação ao cumprimento de sentença 

Além da previsão da ação de anulação, a Lei de Arbitragem ainda possibilita que a 

sentença arbitral transitada em julgado seja objeto de impugnação, conforme parágrafo 3o 

do artigo 33 da Lei 9.307/96253, o que dá ensejo não apenas ao retardamento da solução 

definitiva da lide, mas também à possibilidade de repetição de procedimento idêntico 

àquele formulado via ação anulatória – que podem apresentar algum grau de identidade. 

Por isso, há que se considerar que a impugnação ao cumprimento da sentença 

arbitral não representa – e não pode representar – hipótese legalizada de repetição da ação 

de declaração de nulidade prevista no artigo 33 da Lei de Arbitragem. 

Assim sendo, enquanto as hipóteses de cabimento da ação de declaração de 

nulidade da sentença arbitral estão taxativamente descritas no art. 32 da Lei de 

Arbitragem, as hipóteses de impugnação, que estão previstas no art. 525 do Código de 

Processo Civil e que terão por objeto a nulidade da sentença arbitral apresentam espectro 

bastante mais amplo de possibilidades. 

Nesse ponto já se detecta, no mínimo, a identidade de partes e de pedido, 2 (dois) 

dos elementos da ação, o que não afasta – ao menos em tese – a prejudicialidade entre tais 

questões. É evidente que essa multiplicidade de vias de impugnação ou revisão da sentença 

arbitral não possibilita um bis in idem, na hipótese de improcedência da ação anulatória. 

Pressupõe-se, obviamente, um sistema de coordenação entre tais institutos, de maneira que 

                                                
252 Trata-se de hipótese de “cumulação sucessiva eventual quando o pedido formulado em segundo lugar só 

puder ser apreciado no caso de ser procedente o primeiro” (SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de 
processo civil: processo de conhecimento. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v. 1. p. 
230.). 

253 Esta é a posição de Yarshell: “Quanto a essas ações estabelecidas em lei, tem-se que o diploma legal não as 
criou, não sendo as mesmas mais do que decorrência direta das garantias gerais e atípicas da ação e da 
inafastabilidade. Não houvesse a previsão legal, nem por isso a parte que se reputasse prejudicada deixaria de 
ter ação para invalidar ou declarar ineficaz a sentença arbitral” (YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela 
jurisdicional. 2. ed. São Paulo: DPJ Editora, 2006. p. 140.). 
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as decisões proferidas em cada um deles gere efeitos recíprocos e que sejam respeitadas as 

regras que disciplinam as relações entre demandas. 

Aí se apresenta o efeito negativo da coisa julgada formada na ação de anulação, 

fazendo-se necessária a coordenação desses mecanismos, a fim de que os procedimentos 

em questão não se tornem repetitivos, face à possibilidade de violação aos princípios da 

litispendência e da coisa julgada. 

Questiona-se, ademais, se a omissão no ajuizamento da ação prevista no art. 33 da 

Lei de Arbitragem pode ser sanada via impugnação ao cumprimento de sentença e, com 

isso, “afetar” sentença arbitral transitada em julgado. 

Considerando a coordenação entre os institutos as matérias concernentes à 

impugnação ao cumprimento de sentença, deverão estar adstritas àquelas elencadas no § 

1o, art. 525 do CPC, sendo que não há entre eles a possibilidade de pleitear-se a anulação 

da sentença arbitral. 

 

8.4 A sentença arbitral parcial. A formação de coisa julgada arbitral progressiva. O 

princípio da unidade da sentença versus a pluralidade das questões de mérito 

Neste tópico pretende-se discutir (i) a conceituação de sentença arbitral parcial; (ii) 

as possibilidades de ser proferida uma sentença arbitral parcial; (iii) os efeitos do 

ajuizamento de ação anulatória de sentença parcial no procedimento arbitral em curso; e 

(iv) os efeitos da impugnação ao cumprimento da sentença arbitral parcial. 

Pretende-se discutir a circunstância de os vícios do artigo 32 poderem surgir antes 

da decisão final do procedimento arbitral, e isso pode ensejar ações anulatórias, 

questionando se será necessário aguardar o processamento da arbitragem, com a prática de 

novos atos para impugnar-se apenas a sentença final, ou se a propositura da ação de 

anulação deverá ser feita a cada pronunciamento parcial dos árbitros. 

A doutrina define que “sentença arbitral parcial é a decisão que, atendendo aos 

requisitos formais da lei, decide parte do objeto da arbitragem”254, de maneira que ainda 

restará parte do objeto da arbitragem a ser “analisada em decisão ulterior”255, que não se 

confundirão; antes, serão complementares. 

                                                
254 BARBOSA, Flávio Spaccaquerche. A sentença arbitral parcial e seu controle judicial. In: PINTO, Ana Luisa; 

SKITNEVSKY, Karin (Coords.). Arbitragem nacional e internacional: os novos debates e a visão dos jovens 
arbitralistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 110. 

255 BARBOSA, Flávio Spaccaquerche. A sentença arbitral parcial e seu controle judicial. In: PINTO, Ana Luisa; 
SKITNEVSKY, Karin (Coords.). Arbitragem nacional e internacional: os novos debates e a visão dos jovens 
arbitralistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 110. 
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O parágrafo 1o do art. 33 da Lei de Arbitragem (com a redação que lhe foi dada 

pela Lei no 13.129, de 2015) é explícito (i) ao possibilitar a prolação de sentenças 

parciais256; e (ii) fixar o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para o ajuizamento da ação 

declaratória de nulidade em face de sentença arbitral, seja parcial257 ou final258. 

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça259 reconheceu necessidade 

de que eventuais ações anulatórias sejam propostas em face de sentenças arbitrais parciais 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias, constados de sua prolação, considerando-se que o 

objeto das sentenças parcial e final não se confundirão, não havendo justificativa para 

aguardar-se a prolação de decisão final e, somente então, ajuizar-se ação anulatória. 

Considerou-se, para tanto, o caráter definitivo da sentença parcial, que não poderá ser 

objeto de alteração pela decisão final que, antes disso, deverá, com ela, guardar coerência. 

Adotando-se na esfera arbitral, por hipótese, a sistemática disposta no artigo 356 do 

Código de Processo Civil, será admitido ao árbitro – assim como é ao juiz estatal – decidir 

parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados, ou parcela deles, 

mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de ser julgado antecipadamente260 

(artigo 355).  

                                                
256 Carmona, antes mesmo do advento do Código de Processo Civil (2015) e da Lei 13.129/2015, já observava 

que: “Diferentemente do que ocorre com o processo judicial, onde o julgamento parcelado e diferido do 
mérito pode causar balbúrdia processual difícil de controlar em vista do sistema recursal vigente, em sede 
arbitral a permissão para que sejam proferidas sentenças parciais pode vir ao encontro do interesse das partes, 
que eventualmente terão interesse em ver resolvidos rapidamente determinados pleitos, o que facilitará (ou 
condicionará) o normal desenvolvimento de obrigações contratuais múltiplas” (CARMONA, Carlos Alberto. 
Ensaio sobre a sentença parcial. Revista de Processo, ano 33, n. 165, 2008. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/199999/mod_resource/content/1/CARMONA,%20Carlos%20Albert
o.%20Ensaio%20sobre%20a%20Sentença%20Arbitral%20Parcial.%20Revista%20Brasileira%20de%20Arbi
tragem,%20v.%2018,%20p.%207-26,%202008..pdf. Acesso em: 14 fev. 2017. 

257 Yarshell entende que “[...] não se deve descartar que os atos do árbitro – outros, que não a própria sentença 
arbitral – são igualmente impugnáveis se contrários às disposições e garantias estabelecidas pela própria lei. 
Embora os vícios anteriores à sentença arbitral possam servir de fundamento à ação anulatória desse ato final, 
nada impede que, desde logo, seja promovida demanda com o objetivo de desconstituir atos preparatórios da 
sentença arbitral. O raciocínio, aqui, é diverso do âmbito jurisdicional, em que os atos processuais não podem 
ser simplesmente anulados, estando submetidos a um regime de recursos. A questão será a de saber do 
interesse processual para a propositura da demanda de que se cogitou, sendo o caso de se avaliar a utilidade 
do provimento em questão, diante dos indicadores necessidade e adequação” (YARSHELL, Flávio Luiz. 
Tutela jurisdicional. 2. ed. São Paulo: DPJ Editora, 2006. p. 140.). 

258 Para Armelin: “As decisões parciais são, pois, verdadeiros atos jurisdicionais que produzem seus efeitos 
imediatamente e, assim, são passíveis de ataque em sede de ação de nulidade” (ARMELIN, Donaldo. Notas 
sobre sentença parcial e arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, ano 5, n. 18, p. 20, 2008.).  

259 Recurso Especial no 1.543.564, de 25.09.2018. 
260 Quando não houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel e não houver requerimento 

de outras provas. 
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A fim de trazer maior segurança às partes, é conveniente que, se assim desejarem, 

disponham em sede de convenção de arbitragem261 acerca de eventual impossibilidade de 

serem proferidas decisões arbitrais parciais262, sendo certo que tal disposição, embora 

prevista em lei a possibilidade de prolação se sentença arbitral, poderá ser objeto de 

disposição entre as partes. 

A questão é que, ao romper com o princípio da unidade da sentença, cada sentença 

arbitral parcial será suscetível à formação de coisa julgada, e, mais do que isso, sendo a 

sentença parcial condenatória, constitui, imediatamente, título executivo, privilegiando a 

efetividade da prestação jurisdicional e celeridade do processo263. 

Em síntese: não havendo óbice ao julgamento parcial dos pedidos pelos árbitros, 

eventual ação anulatória deverá ser ajuizada no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de 

não ser mais suscetível de controle pelo Poder Judiciário considerando-se, inclusive, seu 

prazo decadencial. 

Por fim, a procedência de ação anulatória ajuizada em face de sentença parcial terá 

o condão de retirar referida sentença do mundo jurídico, restando ao juízo arbitral que 

profira nova decisão substitutiva (artigo 33, § 2o da Lei 9.307/96). Afinal, ao resolver parte 

do objeto do processo, a sentença parcial fará coisa julgada assim que prolatada, obstado 

                                                
261 A prolação de sentença parcial também era permitida pelo regulamento da Câmara de Comércio Internacional 

(CCI), conforme art. 2o: “Artigo 2o Definições – No Regulamento:  [...] (v) o termo ‘sentença arbitral’ aplica-
se, inter alia, a uma sentença arbitral interlocutória, parcial ou final”. 

262 “Por outro lado, a escolha da arbitragem presume uma atividade jurisdicional flexível, informal e célere e 
preocupada com a efetividade da prestação jurisdicional. Para isso, seus usuários abstraem-se da cultura de 
recurso e, a rigor, da especulação processual já que, tempo, na feliz expressão de Couture, é algo mais do que 
ouro: é Justiça! Transita o instituto da arbitragem em esfera jurídica peculiar em que as concepções que o 
informam voltam-se para a efetiva realização da justiça, com base na autonomia da vontade. Alie-se esse 
pressuposto à finalidade dos efeitos jurídicos da sentença parcial e, assim, veremos que eles se imbricam em 
clara sintonia. Admitindo-se, para o propósito do debate, que dispositivo legal poderia afastar o princípio da 
unidade da sentença, veremos que a manifestação das partes na convenção de arbitragem há também de ser 
acolhida como elemento jurídico suficiente e legítimo a autorizar ao árbitro a prolação de sentença parcial” 
(MARTINS, Pedro Batista. A arbitragem e o mito da sentença parcial. In: LEMES, Selma Ferreira; 
CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coords.). Arbitragem: estudos em homenagem ao 
Prof. Guido Fernando da Silva Soares. 1. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 281.). 

263 “Contemplando a demanda distintos e independentes pedidos, pode o árbitro decidir um ou alguns deles se já 
madura a questão. A sentença será definitiva como quer o art. 459 do Código de Processo Civil, muito 
embora parcial, sob o seu ângulo formal, pois o caráter instrumental do processo remanesce até o julgamento 
da última pretensão. Com acertamento das pretensões remanescentes, prolatará o árbitro uma decisão que, 
para efeitos jurisdicionais, será definitiva, como o são as parciais, mas do ponto de vista formal, processual, 
será ela também final, pois porá termo à jurisdição arbitral. As decisões parciais são, pois, verdadeiros atos 
jurisdicionais que produzem seus efeitos imediatamente e, assim, são passíveis de ataque em sede de ação de 
nulidade. Não são provimentos provisórios passíveis de revisão ou reconsideração. Ao contrário, são efetivas 
decisões não sujeitas, sequer, a recurso. Uma vez proferidas, estão aptas a transitar em julgado [...] A 
sentença parcial, ao contrário, alcança a finalidade social da jurisdição. Atende à funcionalidade da prestação 
jurisdicional.” (MARTINS, Pedro Batista, A arbitragem e o mito da sentença parcial. In: LEMES, Selma 
Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coords.). Arbitragem: estudos em 
homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares. 1. ed., 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 275.). 
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qualquer outra decisão a respeito daquele julgamento, que deverá ser considerado 

pressuposto lógico à prolação de futura(s) sentença(s). 

Nesse sentido, fortalece-se a justificativa jurídica de que eventual anulabilidade seja 

reconhecida o quanto antes, pois, proferida a sentença parcial, a questão nela decidida 

estará definitivamente julgada, acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, e 

constituirá título executivo se condenatória, e mais, sem chance de desconstituição pela via 

judicial da ação anulatória. 

Conclui-se portanto que, admitida a prolação de sentenças parciais: (i) por 

consequência, haverá a formação de coisas julgadas parciais, a serem consideradas 

pressupostos lógicos para a prolação das decisões ulteriores; (ii) cada uma das sentenças 

parciais dará ensejo ao ajuizamento – individual – de ação anulatória que vise a declarar 

sua anulação; (iii) o prazo de 90 (noventa) dias é decadencial, e não há previsão legal que 

impeça, suspenda ou interrompa o seu decurso até a prolação de sentença arbitral final; e 

(iv) a sentença parcial condenatória constitui, imediatamente, título executivo. 

 

8.5 A impossibilidade – e mesmo a imprecisão técnica – da comparação entre as ações 

anulatória (art. 33 da Lei 9.307/96) e rescisória (arts. 966 a 975 do Código de 

Processo Civil) 

No momento doutrinário atual já não há mais dúvidas acerca de a ação rescisória 

não ser instrumento próprio para desconstituir as sentenças arbitrais. São instrumentos 

distintos quanto ao objeto, como quanto à adequação e distinção temporal. 

Nesse sentido, as comparações entre as ações anulatória (artigo 33) e rescisória 

(Código de Processo Civil, artigos 966 a 975) parecem realmente impróprias, na medida 

em que constituem métodos de solução de controvérsia distintos264 inseridos em sistemas 

distintos. 

Assim, se as partes submetem a solução de determinado litígio à arbitragem, 

renunciam sistema processual comum e se inserem em um novo conjunto de regras 

autônomas e destacadas da jurisdição estatal, guiado e caracterizado pela autonomia da 

vontade, entendida como pressuposto e princípio do processo arbitral265. 

                                                
264 Como ensina Parente: “O processo arbitral, embora inserido na teoria geral do processo, tem instrumentos 

próprios, produzidos em sua realidade. Possui fechamento operacional. Isso o torna autorreferencial e 
autônomo relativamente aos demais sistemas de direito, inclusive quanto ao processo estatal” (PARENTE, 
Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 309.). 

265 Novamente Parente: “[...] o sistema do processo arbitral busca ajuda alhures naquilo que lhe beneficia, mas 
sem abrir mão da autonomia da vontade. Tem a autonomia da vontade papel fundamental quando o processo 
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Nessa medida, as afirmações doutrinárias, tanto para rechaçar a aplicabilidade 

como a inaplicabilidade da ação rescisória em âmbito arbitral, giram em torno desse vício 

de comparação entre sistemas distintos266. 

Há, sem dúvida, maior preponderância do entendimento de ser incabível o 

ajuizamento de ação rescisória em face de sentença arbitral 267 , mas essa corrente 

doutrinária incorre nos mesmos equívocos daqueles que – em minoria – defendem o seu 

cabimento268. Trata-se da ação rescisória, de ação autônoma, cuja competência será 

originária dos Tribunais, que visa a rescindir decisão judicial de mérito transitada em 

julgado, sendo que, uma vez julgado procedente o pedido, se for o caso, poderá proferir 

novo julgamento. 

                                                                                                                                              
arbitral troca influências com princípios ou normas do sistema estatal, o que se dá, por exemplo, quando as 
partes entendem pertinente a vinda de algum instituto do segundo para o primeiro” (PARENTE, Eduardo de 
Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. p. 100.). 

266 Vide PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São Paulo: Atlas, 2012. 
267 Nesse sentido, discordamos do entendimento exposto por Yarshell quando conclui não ser cabível a 

propositura de ação rescisória em face de julgamentos arbitrais em virtude da existência de instrumento 
específico (ação do art. 33, § 1o da Lei 9.307/96) que equivaleria à ação rescisória: “Nada obstante a sentença 
arbitral, como visto, produza ‘os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário’; é 
forçoso reconhecer que a respectiva desconstituição não pode e não deve ser feita através da chamada ação 
rescisória. A conclusão dessa ordem se chega por diferentes caminhos: primeiro, a regra do art. 33 da Lei de 
Arbitragem, ao prever a possibilidade de se demandar perante o Judiciário a ‘decretação da nulidade’ da 
sentença arbitral, remeteu ao ‘procedimento comum’ – o que, por si só, parece descartar o cabimento da 
rescisória. Não que o procedimento dessa última parte possa ser qualificado tecnicamente como ‘especial’. 
Contudo, seria cômodo ao legislador, se assim desejasse, ter remetido a desconstituição da sentença arbitral 
às regras dos arts. 485 e ss. do CPC. Não o fazendo, é de se entender que exclui o cabimento da rescisória. A 
conclusão, de outro lado, é confirmada quando se vê que o prazo estabelecido para a propositura da demanda 
de ‘nulidade’ esgota-se em 90 dias, contados do recebimento da notificação judicial da sentença arbitral ou 
de seu aditamento (art. 33, § 1o). Mais ainda: uma interpretação sistemática da lei, que descarta ‘recurso’ para 
o Poder Judiciário e que, além do mais, também prevê a hipótese de impugnação por embargos do devedor 
(ação de conhecimento a ser aforada, processada e julgada em primeiro grau de jurisdição), somada ao fato 
de que a regra especial prevalece sobre a regra geral (e, aqui, o cabimento e a disciplina da ação rescisória 
devem ser entendidos como tal), leva mesmo a concluir pelo descabimento da ação rescisória na forma do 
art. 485 do CPC. Por outras palavras, é como se a ‘ação rescisória’ da sentença arbitral já estivesse regulada 
pelo citado art. 33 da lei especial, a excluir, portanto, a ‘ação rescisória’ prevista pelos arts. 485 e ss. do 
CPC” (YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 204-205.). 

268 “[...] o art. 32 fixa nulidades, entre as quais a decorrente de prevaricação, concussão ou corrupção passiva, 
enquanto o art. 33 fixa a ação declaratória de nulidade. Entrementes, de se rememorar, pois disto 
anteriormente que a nulidade não se relaciona com a rescindibilidade. A declaração dos atos nulos geram 
efeitos ex tunc. Dos atos rescindíveis, ex nunc. Outrossim, mesmo que considerássemos que as causas 
previstas do art. 32 da lei fossem de rescindibilidade, constata-se que ela não abrange todos os casos de 
imperfeição contidos no art. 485 do CPC. Por outro lado, a sentença arbitral é considerada título judicial, pois 
elencada no rol desses títulos previstos no art. 584, III do CPC, e produzirá entre as partes e seus sucessores 
os mesmos efeitos da sentença judiciária, com eficácia de título executivo judicial, produzindo, pois coisa 
julgada além de formalmente, também materialmente. Por fim, o prazo prescricional da ação de nulidade é 
muito exíguo, noventa dias, enquanto o da rescisória é de dois anos. Não é aceitável que imperfeições de uma 
decisão, tida como substitutivo ou equivalente da jurisdição, que põe termo a um conflito social, prescreva 
num prazo tão ínfimo, o que afrontaria o princípio da razoabilidade. À luz do explanado nos tópicos 
precedentes, não outro caminho senão concluir pelo cabimento da rescisória contra a sentença arbitral.” 
(DINIZ, José Janguiê Bezerra. Ação rescisória dos julgados. São Paulo: LTr, 1998. p. 72.). 
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A ação anulatória (art. 33, § 1o da Lei 9.307/96), de outro lado, não visa a 

desconstituir a coisa julgada, mas a impugnar e, eventualmente, anular o laudo arbitral em 

decorrência de errores in procedendo, e tramitará em primeiro grau de jurisdição. 

Desconstituída a decisão arbitral, a sentença determinará, se for o caso, que o árbitro ou o 

tribunal profira nova sentença arbitral (artigo 33, § 2o da Lei 9.307/96)269, enfim, não há, 

via de regra, “juízo rescisório” a ser realizado pelo Poder Judiciário; nada obstante, 

defendamos a possibilidade de cumulação de pedido de anulação da sentença arbitral e de 

novo julgamento da causa pelo Poder Judiciário. 

Conclui-se, portanto, não ser cabível o ajuizamento de ação rescisória porque as 

partes, ao delegarem Poder Jurisdicional aos árbitros, abdicaram da possibilidade de terem 

seu conflito de interesses decidido por meio de órgão jurisdicional estatal, que está 

inarredavelmente vinculado – e deve respeito – à coisa julgada formada em sede arbitral. 

  

                                                
269 Nesse sentido, Carmona: “anulado o laudo, não pode o juiz togado passar ao exame da causa. Se a nulidade 

afeta apenas o laudo, e não a convenção arbitral, devolve-se ao árbitro (ou aos árbitros) a causa para nova 
decisão; se a nulidade afeta a convenção de arbitragem ou a estrutura do juízo arbitral (substancialmente, a 
confiabilidade dos árbitros, que se mostram parciais ou negligentes), destrói-se a própria arbitragem, cabendo 
ao interessado, livremente, procurar a tutela judicial de seus direitos” (CARMONA, Carlos Alberto. A 
arbitragem no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 339.). No mesmo sentido, Yarshell: 
“Desconstituída que seja, no âmbito judicial, a decisão proferida pelo árbitro, resta determinar como se 
procede em relação ao novo julgamento; que, pensando (como na primeira parte desse trabalho) em rescisão 
como conceito que extrapola o âmbito da ação rescisória, corresponde ao chamado juízo rescisório. No 
direito brasileiro, a regra do § 2o do art. 33 da Lei de Arbitragem estabelece que, procedente a demanda, a 
sentença deve desconstituir a decisão arbitral (decretar sua ‘nulidade’) ou, sendo o caso, deve determinar que 
o árbitro ou tribunal profira novo laudo. O que parece certo é que, sendo caso de novo julgamento (juízo 
rescisório), não há margem para que esse seja feito pelo órgão judicial, a quem compete exclusivamente (e 
com a eventual ressalva antes suscitada) o controle da regularidade formal da decisão arbitral. Na verdade, a 
via judicial para um novo julgamento somente surgirá na medida em que esteja irremediavelmente 
prejudicada a arbitragem e a desconstituição da decisão arbitral se der precisamente em razão disso (art. 33, § 
2o, I). A regra, segundo dá conta a doutrina, difere da adotada pelo ordenamento italiano, no qual, 
desconstituído o laudo, o juiz estatal decide o mérito e, assim, profere novo julgamento, embora – e aí reside 
inovação em relação à ordem anteriormente vigente – seja dado às partes convencionarem o retorno do 
julgamento aos árbitros. Contudo, tratando-se de arbitragem internacional, exaurida a fase rescidente do 
juízo, o órgão estatal não tem poder de se pronunciar sobre o mérito, necessariamente remetido para 
julgamento pelos árbitros.” (YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São 
Paulo: Malheiros, 2005. p. 209-210.). 
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9 O CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS 
O conflito entre coisas julgadas sempre será causa de perplexidade, pois 

demonstrará grave patologia que permitiu não apenas a reprodução, mas o processamento e 

julgamento de demanda anteriormente decidida, apesar dos inúmeros mecanismos de 

controle de que o sistema processual dispõe para evitar uma segunda decisão sobre a 

mesma lide alcançar a imutabilidade. Demonstrará, também, o desrespeito à eficácia 

preclusiva da coisa julgada. 

Mais grave, contudo, serão as situações em que houver a formação de coisas 

julgadas contraditórias, pois o sistema processual, como um todo, terá falhado não apenas 

quanto à aplicação dos mecanismos que visam a inibir o processamento de segunda 

demanda idêntica a outra já alcançada pela imutabilidade, mas pela entrega da tutela 

jurisdicional distinta da primeira. Afinal, tratar-se-á de hipótese em que as mesmas partes, 

já tendo uma decisão quanto a determinado pedido, reformulam a mesma demanda que, em 

novo julgamento, terá desfecho diverso do primeiro, também alcançado pela imutabilidade. 

A doutrina se divide quanto à solução da controvérsia. Parte dela entende que deve 

prevalecer a primeira coisa julgada, porque a segunda não chega sequer a se formar, pois 

inquinada de inconstitucionalidade e ilegalidade. Enquanto isso, outra parte da doutrina 

entende que a coisa julgada ulterior é válida até que seja objeto de ação rescisória por 

ofensa à coisa julgada270.  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se a essa segunda 

corrente doutrinária, firmou-se no sentido de que, no conflito entre coisas julgadas, 

prevalece aquela que por último se formou, enquanto não desconstituída mediante ação 

rescisória271. 

                                                
270 Cf., a propósito: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2003. p. 789. 
Fundamenta seu posicionamento no sentido de que os artigos 5o, XXXVI da Constituição Federal e os artigos 
267, inciso V, 301, inciso VI, 471 e 485, inciso IV do CPC/73 impedem a formação de uma segunda coisa 
julgada, por inconstitucionalidade e ilegalidade, pois os dispositivos legais mencionados proíbem que o juiz 
venha a decidir novamente questões já decididas. Em sentido contrário, Flávio Luiz Yarshell: “[...] havendo 
sentença transitada em julgado que ofende outra precedente, se não for tempestivamente aforada a ação 
rescisória, há que prevalecer a segunda das decisões.” (YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos 
rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 317.). 

271  AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. 
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA 
DAQUELA QUE POR ÚLTIMO SE FORMOU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Não faz coisa 
julgada material a decisão meramente homologatória de acordo, isto é, adstrita aos aspectos formais da 
transação. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, no conflito entre coisas 
julgadas, prevalece aquela que por último se formou, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. 
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1270008/MS, Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.08.2018, DJe 27.08.2018). No mesmo sentido: REsp 1354225/RS, 
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Contudo, as ideias de que uma mesma demanda já transitada em julgado será 

reproposta e de que somente nessa hipótese estará configurada situação que deve impedir 

novo julgamento da mesma ação parecem simplistas, na medida em que deixam de se 

atentar para hipóteses de julgamento e formação de coisa julgada sobre questão272 e dos 

seus efeitos em demandas futuras273. 

Na questão arbitral, todavia, a solução poderá ter 2 (dois) distintos desdobramentos: 

o primeiro terá como premissa a hipótese de renúncia da coisa julgada pelas partes que, 

desconstituindo o primeiro julgamento, celebram nova convenção de arbitragem visando a 

um novo julgamento. Evidentemente que, admitida essa hipótese, a primeira coisa julgada 

terá sido desconstituída pelas partes, sendo certo que, em razão dessa desconstituição, 

sequer conflito entre coisas julgadas ocorrerá. Mas, de todo modo, a segunda coisa julgada 

                                                                                                                                              
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24.02.2015, DJe 05.03.2015; REsp 
1524123/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26.05.2015, DJe 30.06.2015. 

272 Como bem observa Tucci: “Outra situação, engastada à litispendência e à coisa julgada, que apresenta 
problema insolúvel à luz da teoria da tríplice identidade, decorre do denominado concurso de ações. Ensina-
nos Liebman, em famoso artigo, que na hipótese de concurso de ações há, por certo, conexidade entre elas, 
que são diversas dada a variação de um de seus elementos individualizadores. Enfrentando esse tema com a 
habitual acuidade, Barbosa Moreira explica que na ação redibitória e na estimatória, fundadas no mesmo 
vício, não se verifica identidade, uma vez que coincidem apenas dois elementos (partes e causa petendi), 
restando diferente o petitum. Todavia, o ajuizamento da redibitória ou a procedência do pedido nesta 
formulado, ensejará a perda do interesse de agir para a propositura da quanti minoris, pelo fato do 
demandante, especialmente na segunda hipótese, ter atingido o seu objetivo com a sentença que lhe foi 
favorável. Acrescente-se que em caso de improcedência do pedido, a despeito da descoincidência dos tria 
eadem, também resultará inviável o ajuizamento da outra demanda, posto que a ‘“questão jurídica’” já foi 
decidida pelos órgãos jurisdicionais. [...] Ora, essa ‘“equivalência jurídica”’, salvo melhor juízo, nada mais é 
do que a identidade da relação de direito substancial, que conota o concurso de ações. Não foi, aliás, por 
mero acaso que, diante desse fenômeno, os juristas romanos entendiam que para se caracterizar a eadem 
quaestio, a eadem res, não se fazia necessária a coincidência dos elementos componentes da demanda. 
Bastava, com efeito, para se verificar o bis de eadem re, a identidade de escopo das pretensões emergente do 
concurso [...]”. (CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993. v. 27. p. 181-182. Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman.).  

273 Conforme Marinoni: “Não há dúvida de que coisas julgadas antagônicas, formadas mediante a repetição de 
ação idêntica, constituem o resultado de uma afronta ao Poder Judiciário. Uma verdadeira situação contrária 
ao direito. Apenas alguém de má fé ou por injustificável falta de cuidado pode propor ação que já propôs ou 
propor ação inversa em face da parte com quem já litigou para obrigar outro juiz a redecidir o mesmo caso 
com o propósito de obter outra decisão. De outra parte, somente o advogado de grande corporação privada ou 
da Fazenda Pública, membro de extenso corpo de advogados a serviço de alguém que é litigante habitual, 
pode deixar de perceber que está atuando diante de uma ação ou de um caso em que a parte que representa já 
obteve sentença favorável transitada em julgado. Isso pode ocorrer nos casos de ações em massa, 
endereçadas contra uma empresa privada ou contra a Fazenda Pública, cujos advogados são muitos, de modo 
que um pode atuar em processo em que a parte venceu sem que outro advogado tenha ciência de que a 
mesma parte está diante da mesma ação. Para não falar que deve haver um deficiente controle das ações, em 
virtude de a parte estar envolvida num grande número de casos. Como é óbvio, não se quer dizer que essa 
desatenção seja justificável, mas que isso pode acontecer em casos excepcionais. Porém, se a repetição de 
ações iguais é uma patologia derivada da má-fé e da desatenção causada pelo excesso de litigiosidade, isso 
não isenta o Estado de sua parcela de culpa, visto que, além de a coisa julgada constituir matéria de ordem 
pública e, assim, dever ser tutelada de ofício pelo juiz, o processamento de duas ações idênticas e a prolação 
de duas decisões inversas para um mesmo caso significam um óbvio comportamento estatal desconforme ao 
direito” (MARINONI, Luiz Guilherme. A questão das coisas julgadas contraditórias. Revista de Processo, v. 
271/2017, p. 297-307, set. 2017.). 
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prevalecerá em razão da livre disposição das partes, sendo que eventual procedência de 

eventual ação de anulação do segundo julgamento não terá o condão de restabelecer o 

primeiro. Essa solução não possui paralelo com o procedimento estatal, face à eficácia 

negativa da coisa julgada. 

O segundo desdobramento terá por fundamento a nulidade da convenção de 

arbitragem por versar sobre matéria que, considerando o trânsito em julgado, não poderia 

ser objeto de arbitragem, e terá por fundamento legal o inciso I do artigo 32 da Lei 

9.307/96. Nesse sentido, a alegação da existência de coisa julgada se configura como 

exceção em sentido estrito274, dependendo de expressa manifestação das partes acerca do 

óbice quanto ao novo julgamento, estando implícita a renúncia à coisa julgada 

anteriormente formada275 na hipótese de celebração de novo compromisso arbitral. 

Questiona-se, entretanto: como evitar o conflito entre decisões na hipótese de 

concurso de ações, considerando o conceito de eficácia das decisões judiciais? Qual a 

medida – ou medidas – processual(is) ou arbitral(is) a ser(em) adotada(s) para solucionar 

hipóteses de conflitos entre coisas julgadas, sendo uma delas formada em processo 

arbitral? 

Não há dúvidas de que o conflito entre coisas julgadas deve ser evitado ao máximo, 

mas sua objeção é dever da parte que, ciente da existência de demanda anteriormente 

julgada, deve formular tal alegação na primeira oportunidade 276  (artigo 20 da Lei 

9.307/96), sem prejuízo de alegá-la em manifestações posteriores e mesmo por meio do 

ajuizamento da ação anulatória, sob pena de preclusão277. 

                                                
274 Pela precisa observação de Dinamarco, a exceção em sentido estrito deve ser conceituada “como toda defesa 

que só pode ser conhecida pelo juiz quando houver sido objeto de alegação pelo interessado” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
181.). 

275 Wladeck entende que as partes devem expressamente dispor acerca da desnecessidade de observância à coisa 
julgada: “a ‘coisa julgada’ formada na arbitragem não precisará ser observada em futura arbitragem entre as 
partes quando, referindo-se a questão que seja prejudicial ao julgamento de seu mérito, as partes tiverem 
expressamente convencionada essa desnecessidade. No silêncio das partes, os árbitros, na nova arbitragem, 
deverão observar, ao decidirem as questões pertinentes ao mérito da causa a eles submetida, o resultado da 
arbitragem anterior – sob pena de invalidade de sua sentença” (WLADECK, Felipe Scripes. Impugnação da 
sentença arbitral. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 94.). 

276 Nesse sentido, vide: SÖDERLUND, Christer. Lis Pendens, Res Judicata and the issue of parallel judicial 
proceedings. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, v. 22, n. 4, p. 301-322, 2005. 

277 É o que ensina Carmona: “A Lei parece criar momento preclusivo interessante e que precisa ser bem 
examinado. Disse o legislador que a parte que pretender arguir questões (fatos controvertidos) relativos a 
competência, suspeição, impedimento, nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção deverá fazê-lo. De 
duas, uma: ou a regra é de mera ordenação do procedimento (e, então, é praticamente inócua), ou o legislador 
quis fixar o prazo preclusivo. Neste último caso, se a parte pretender, ao término da arbitragem, promover a 
demanda de que trata o art. 33, deverá desde logo mostrar que pretende anular a futura decisão (ou aniquilar a 
própria arbitragem), sob pena de não poder queixar-se mais adiante em sede judicial.” (CARMONA, Carlos 
Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 243.). 
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Afinal, se as partes pactuarem novo compromisso arbitral sem que haja expressa 

referência a julgamento precedente e insurgência quanto ao segundo procedimento, estar-

se-á, automática e tacitamente, renunciando ao processo arbitral anterior, incluindo-se a 

renúncia da decisão nele prolatada, de maneira que, na hipótese de propositura de novo 

procedimento arbitral, caberá à parte a quem favorece a primeira sentença arbitral alegar a 

existência de coisa julgada278. 

Não havendo exceção de coisa julgada, os árbitros, antes obrigados a respeitar 

decisão transitada em julgado – seja ela formada em sede arbitral ou judicial – estarão 

tacitamente liberados pelas partes para proferir novo julgamento.  

Tal entendimento decorre do fato de que, conforme já abordado, a arbitragem no 

ambiente de convencionalidade que lhe é característico possibilita a renúncia da decisão 

anterior, principalmente por tratar de direitos patrimoniais disponíveis. 

O ideal seria que a renúncia à coisa julgada fosse expressamente comunicada aos 

árbitros, para que, nos limites do pactuado pelas partes, julguem novamente o pedido, 

cientes de que referida demanda teve solução anterior que foi objeto de renúncia.  

Nesse contexto, é possível propor-se as seguintes soluções para hipóteses de 

conflito entre coisas julgadas arbitrais: 

(i) A formação de coisa julgada anterior deve ser objeto de alegação pelo 

interessado, sob pena de não ser conhecida pelo(s) árbitro(s); 

(ii) A segunda decisão – violadora da primeira coisa julgada – pode ser objeto de 

ação de anulação; 

(iii) Se tornará definitiva a segunda coisa julgada, na hipótese de decurso do prazo 

de 90 (noventa) dias para ajuizamento de ação de anulação (artigos 32, inciso 

I, e 33 da Lei 9.307/96). 

É rara a jurisprudência sobre o tema, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

em caso que tramita sob segredo de justiça – e cujo acórdão é mantido em sigilo – se 

                                                
278 É de se lembrar, nesse sentido, que a coisa julgada afeta a ambos os litigantes, como bem ensinou Chiovenda: 

“A coisa julgada produz-se entre as partes; por isso corresponde a ambas as partes a exceção de coisa 
julgada. Ainda esse princípio depende da natureza pública do processo. A exceção de coisa julgada não 
corresponde a uma ou a outra parte, conforme tenha ou não vencido (secundum eventum litis); mesmo à parte 
vencida é lícito opô-la. Por exemplo, o autor, vencedor num primeiro processo, repropõe a demanda com 
modificações vantajosas para ele: o réu excepcionará a coisa julgada. Uma primeira ação de danos foi 
acolhida; o autor torna a propô-la, ambicionando liquidação maior: a coisa julgada obsta-lhe. Vice-versa: 
perdeu o autor num processo de reivindicação; em processo seguinte, pretende o réu considerá-lo como 
proprietário: impede-o a coisa julgada.” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 
Campinas: Bookseller, 2009. p. 463.). 
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manifestou, em sede de ação de anulação, pela validade da primeira sentença arbitral e 

nulidade da segunda279 em razão da formação de coisa julgada. 

Em outra hipótese, também o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, reconhecendo a 

formação de coisa julgada arbitral, extinguiu processo judicial sem resolução de mérito, 

sob o fundamento de que havia absoluta identidade de partes, do pedido e de todos os fatos 

alegados pelo autor280, o que implicava reconhecimento da coisa julgada. 

Em síntese: a ausência de oposição ao novo julgamento por órgão arbitral em 

virtude da formação anterior de coisa julgada configura desistência – ou disposição – 

implícita à coisa julgada, tornando possível novo julgamento arbitral, hipótese que não tem 

aplicabilidade junto à esfera judicial, que deve, peremptoriamente, reconhecer a formação 

de coisa julgada no âmbito arbitral, extinguindo o processo ulterior por esse fundamento. 

 

9.1 A posição do árbitro frente à coisa julgada 

Certamente os árbitros devem se posicionar de forma coerente quando depararem 

com decisões transitadas em julgado, afinal, se exercem Jurisdição, não podem contradizer 

decisões judiciais ou arbitrais que tenham transitado em julgado. Contudo, sua posição, no 

que diz respeito a direitos patrimoniais disponíveis, deve estar submetida à vontade das 

partes, não havendo que se falar em concordância dos árbitros281; resta-lhes apenas rejeitar 

sua nomeação. 

                                                
279 “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUNAL ARBITRAL – EXISTÊNCIA DE DUAS DECISÕES 

PARA O MESMO FATO ORIUNDOS DE TRIBUNAIS ARBITRAIS DIFERENTES – 
IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DANO 
MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não restou comprovado nos autos que a primeira decisão arbitral tenha 
algum vício que inquine sua validade. Em razão disso, a segunda decisão mostra-se nula (art. 32, I da lei 
9.307/96). 2. No que tange ao quantum devido pelo apelante, deve ser considerado, por conseguinte, o valor 
disposto na primeira sentença arbitral: R$ 52,83 (cinqüenta e dois reais e oitenta e três centavos), referente a 
última parcela do acordo. 3. Conhecimento do recurso, dando-lhe parcial provimento, no sentido de julgar 
parcialmente procedente o pedido inicial, para, com fulcro no art. 32, I da Lei no 9.307/96, declarar nula a 
segunda sentença arbitral, e, consequentemente, o compromisso advindo dela. Sucumbência recíproca, na 
forma do art. 21 caput do CPC” (TJRJ, Apelação n. 0001369-51.2005.8.19.0001, 1a Câmara Cível, Rel. Des. 
Mario Guimarães Neto, j. 03.05.2007). 

280 “ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. CAUSA DE PEDIR 
BASEADA EM IDÊNTICOS FATOS ALEGADOS EM ANTERIOR LITÍGIO SUBMETIDO AO JUÍZO 
ARBITRAL. COISA JULGADA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO ADOTADA PELO CPC QUANTO A 
CAUSA PETENDI. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 18 DO CPC. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. A causa de pedir é o fato que dá origem a ação e não se confunde com a qualificação jurídica dada pelo 
autor a sua pretensão. A sentença proferida por Juízo Arbitral produz os mesmos efeitos da sentença 
proferida pelos órgãos do Poder Judiciário (art. 31 da Lei 9.307/96)” (TJRJ, Apelação n. 0082986-
91.2009.8.19.0001, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, j. 14.07.2009). 

281 Em posição divergente, Wladeck entende pela necessidade de concordância dos árbitros para reabrir a 
arbitragem: “Mas sempre será possível a reabertura da arbitragem, a pedido conjunto das partes e, ademais, 
com o consentimento dos árbitros, para realização das alterações que se julgarem necessárias na sentença 
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Nesse sentido, a renúncia à coisa julgada poderá dar ensejo a, no mínimo, 2 (duas) 

situações que poderão refletir na esfera dos árbitros: a primeira relativa à reabertura da 

mesma arbitragem, mantendo-se o mesmo painel de árbitros, e a segunda, consistente na 

instauração de novo painel arbitral. 

A primeira hipótese não parece conveniente por diversas razões: (i) os mesmos 

julgadores terão perdido a parcialidade, o que é causa para anulação da sentença arbitral 

(artigos 32, inc. II, e 14 da Lei 9.307/96 e artigos 144 a 148 do Código de Processo Civil); 

(ii) a reabertura do processo arbitral sempre será economicamente interessante aos árbitros, 

usualmente remunerados por hora trabalhada; (iii) tendo proferido sentença em 

determinado sentido, dificilmente será proferida sentença em sentido contrário; (iv) haverá 

necessidade de produção de outras provas?; (v) e, de qualquer forma, nessa hipótese pouco 

eficaz, será a segunda sentença que formará coisa julgada. 

Vislumbra-se, na segunda hipótese, a possibilidade de as partes renunciarem à 

sentença e instituírem novo painel arbitral, que poderá ser ou (i) um painel de revisão, 

funcionando como um órgão – ou sistema – recursal; ou (ii) um novo painel, que poderá 

determinar o retrocesso do processo como um todo, repetindo-se fases e atos processuais, 

sempre sob o crivo das garantias fundamentais do processo. Quanto à possibilidade de 

produção de provas, questiona-se se seria possível ou recomendável a utilização de provas 

produzidas no primeiro procedimento – como prova emprestada – para esse segundo painel 

arbitral. Além disso, o novo painel arbitral poderá – ou deverá – ter acesso aos atos 

processuais do processo cuja sentença foi descartada? Tais questões deverão ser 

estabelecidas pelas partes. 

Importante ressaltar que a existência de sentença já transitada em julgado deve, 

necessariamente, ser cientificada aos árbitros, para que, informados da renúncia da coisa 

julgada pelas partes, aceitem expressamente a função de novamente julgar o pedido. 

Todavia, tendo o árbitro conhecido de ofício a existência de coisa julgada, cuja 

informação lhe tenha sido sonegada, deverá provocar a manifestação expressa das partes 

acerca da renúncia à decisão já transitada em julgado. 

  

                                                                                                                                              
proferida – sem o consenso sobre a reabertura do processo, não haverá outra alternativa para a parte 
interessada senão recorrer ao Poder Judiciário com base no art. 33 da Lei 9.307/1996 para alegar as matérias 
(e nenhuma outra além daquelas) previstas no art. 32” (WLADECK, Felipe Scripes. Impugnação da sentença 
arbitral. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 97.). 
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10 COISA JULGADA ARBITRAL E LITISPENDÊNCIA. 

DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS NO TRATAMENTO DOS 

INSTITUTOS 
Coisa julgada e litispendência são institutos conceitualmente próximos. Cada um a 

seu tempo, contemplam a garantia e a preservação da segurança jurídica; visam a evitar a 

coexistência de procedimentos paralelos e, por conseguinte, impossibilitar a 

simultaneidade – ou risco – de decisões conflitantes. São, em síntese, mecanismos de 

garantia à segurança jurídica, que se diferenciam quanto à cronologia. Ao passo que a 

litispendência se configura enquanto os processos estão em trâmite, a coisa julgada ocorre 

quando um deles já tenha sido decidido – julgado – e não admita mais a interposição de 

recursos282. 

Neste capítulo são estudados e comparados os institutos da litispendência e da coisa 

julgada, à luz da Lei de Arbitragem, procurando-se demonstrar que, embora 

conceitualmente próximos, há necessidade de, uma vez compreendido o fenômeno, 

conferir-lhes diferentes tratamentos. 

Pelo art. 240 do CPC, a citação é ato essencial à configuração da litispendência e, 

por conseguinte, da produção de seus efeitos, de maneira que, realizada a citação, 

eventuais demandas idênticas pré ou pós-existentes deverão ser extintas.283  

                                                
282 Nos dizeres de Gaetano Morelli: “Il fondamento dell’eccezione de litispendenza, qual’è configurata dall’art. 

39 cod. proc. civ., si recollega alla eccezione di cosa giudicata e consiste nell’intento di evitare una inutile 
duplicazione di attività pubblica volta al medesimo fine. L’eccezione di litispendenza costituisce, in certo 
senso, un complemento del principio dell’autorità irrevocabile del giudicato, perché, come non è possibile 
provocare una nuova attività processuale su una lite già decisa, così deve un tale impedimento derivare anche 
dalla semplice pendenza di un processo avete per oggetto la medesima lite, se non si vuole invece in 
applicazione esclusiva de quel principio, dar ella prevalenza alla sentenza sulla quale prima si forma il 
giudicato, restando così del tutto inutilizzata l’attività svolta nell’altro processo ancorché preventivamente 
promosso” (MORELLI, Gaetano. Diritto processuale civile internazionale. 2. ed. Pádua: CEDAM – Casa 
Editrice Dott. Antonio Milani, 1954. p. 167.). Em tradução livre: “o fundamento da exceção de 
litispendência, conforme definido pelo art. 39 do cód. proc. civ., baseia-se na exceção da coisa julgada e 
consiste na intenção de evitar uma duplicação inútil de atividade pública voltada para o mesmo fim. A 
exceção de litispendência constitui, em certo sentido, um complemento à autoridade irrevogável da coisa 
julgada, porque, como não é possível provocar uma nova atividade processual sobre uma disputa já decidida, 
tal impedimento também deve derivar da simples pendência de um processo que tenha como objeto a mesma 
discussão, se não quiser aplicar a exclusão desse princípio, dar precedência à sentença sobre a qual se forma 
o julgamento, permanecendo assim sem uso a atividade realizada no outro processo, ainda que previamente 
promovida.” 

283 Conforme lição de Dinamarco: “os efeitos da litispendência só atingirão o réu a partir do momento em que 
citado (art. 263), só a partir da citação ele ficará impedido de propor em face do autor uma demanda igual. 
Antes, não estando integrado à relação processual e não tendo sido informado da propositura da demanda 
inicial, o sujeito que figura como réu somente na demanda poderá ainda propor a sua, mesmo que visando ao 
mesmo resultado poderá ser obtido mediante o julgamento da pretensão do autor. Considera-se primeiro 
processo, para esse fim, aquele onde a citação ocorrer por primeiro, não importando qual deles haja sido 
instaurado antes e qual, depois. Quanto ao autor, a eficácia é imediata: proposta a demanda, ele está desde 
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De outro lado, pelo art. 19 da Lei de Arbitragem, pode-se “dizer, com 

tranquilidade, que só haverá litispendência (lide pendente) após a constituição do tribunal 

arbitral, o que ocorrerá tão logo o árbitro único (ou o último dos árbitros do colégio) 

aceitar a indicação”284. 

Nesse aspecto, questiona-se se a propositura de procedimento arbitral com a 

aceitação dos encargos pelos árbitros, posteriormente à citação em processo judicial, 

implicará desistência do procedimento arbitral, ou se o feito arbitral deverá ser extinto nos 

termos da Lei Processual Civil. 

A questão ganha novo relevo, quando se pensa em diversos tribunais arbitrais, 

muitas vezes todos com competência concorrente, e nos seus diferentes regulamentos que 

podem diferir quanto: (i) ao reconhecimento da validade de decisões proferidas por outros 

tribunais arbitrais ou estatais; (ii) ao reconhecimento da validade e dos efeitos das 

decisões; e (iii) ao momento, forma de aplicação dos efeitos de seu reconhecimento. 

No que concerne à coisa julgada, a situação vai além do “paralelismo processual” e 

do risco de serem prolatadas decisões contraditórias. Há a necessidade de assegurar-se 

situação de segurança jurídica para aqueles que litigaram no processo e, ao mesmo tempo, 

garantir a estabilidade das decisões judiciais, impedindo novos julgamentos do mesmo 

pedido em relação às mesmas partes. 

 

10.1 Breve estudo acerca da litispendência arbitral, considerando a semelhança de 

seus efeitos aos efeitos da coisa julgada 

Litispendência é vocábulo formado pelos radicais latinos litis, de lis, litis (lide) e 

pendentia, de pendere (pender), significando processo, ainda não decidido ou encerrado, 

que ainda tramita, pendente, inacabado285. O § 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, 

por sua vez, afirma que “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”. 

Ambas as definições concentram a ideia de existência de ação ainda não julgada, 

mas o Código de Processo Civil soma a essa definição o conceito de identidade entre 

                                                                                                                                              
logo impedido de reeditá-la em outra petição inicial” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de 
Direito Processual Civil. 4. ed. rev., atual. e com remissões ao Código Civil de 2002. São Paulo: Malheiros, 
2002. v. II. p. 64.). 

284 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. rev., atual. e 
ampl. 4. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. p. 239. 

285 “Formado das palavras latinas litis, de lis, litis (lide) e pendentia, de pendere (pender, estar preso), 
literalmente quer significar a lide ou o processo, que não foi decidido ou terminado: está em curso, está 
pendente. Quer exprimir, pois, a causa pendente, ou em melhor técnica, a existência de causa pendente” 
(SILVA, Oscar Joseph de Plácido e. Vocabulário Jurídico. 1. ed. São Paulo: Forense, 1963. v. III. p. 954.). 
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causas. Assim como ocorre com a coisa julgada, a identidade de causas é o fato jurídico 

que justifica a “exceção de litispendência”, mas não a litispendência em si mesma. 

Importante ressaltar que, para que se configure a litispendência, há necessidade de 

efetivo exercício do direito de ação concomitantemente a outra ação também em trâmite. A 

imperatividade de existência de procedimentos concomitantes afasta a interpretação no 

sentido de que a mera existência de compromisso arbitral já induziria à litispendência.  

Veja-se, por exemplo, que a convenção de arbitragem, na espécie cláusula 

compromissória, poderá ser ignorada pelas partes – que podem renunciá-la a qualquer 

tempo. Mais do que isso, as questões ou os pedidos poderão ser desmembrados em 

processos distintos, sem que entre eles haja litispendência, conexão, tampouco coisa 

julgada.  

Assemelham-se, nesse contexto, a configuração de coisa julgada e de 

litispendência: ambos os institutos estão intrinsecamente ligados ao exercício da jurisdição 

e à ideia de que referidos vínculos jurídicos estão submetidos à aceitação do encargo pelo 

árbitro ou painel arbitral, entendimento que também se justifica à luz dos planos de 

existência, validade e eficácia da cláusula arbitral, tal como ocorre com os atos jurídicos 

em geral, não se podendo descartar, por exemplo, que eventual cláusula compromissória 

seja juridicamente inexistente, inválida ou ineficaz, cabendo ao árbitro essa análise, nos 

termos do parágrafo único do art. 8o da Lei de Arbitragem286 – e daí decorre a conclusão de 

que a mera existência de compromisso arbitral ou cláusula compromissória não induziria à 

configuração da coisa julgada ou da litispendência. 

Veja-se, ainda, que essa questão também poderá ser submetida à apreciação do juiz 

estatal, nas hipóteses previstas no art. 7o da Lei de Arbitragem, sendo que caberá ao juiz 

decidir quanto à competência do juízo arbitral. 

Nesse sentido, os efeitos da litispendência e da coisa julgada na arbitragem são os 

mesmos, considerando a impossibilidade de admitir-se a coexistência de mais de um 

processo para resolver o mesmo litígio, envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto e o 

mesmo pedido, considerando seu caráter preventivo à formação de coisas julgadas sobre a 

mesma questão e sobre as mesmas partes, sendo que uma das ações deverá ser extinta287. 

                                                
286 “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” 
287 Como ensina Francisco Málaga Diéguez: “[...] puede afirmarse que el arbitraje produce litispendencia de 

forma análoga a lo que sucede en cualquier juicio de los que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil. El 
principal argumento que sustenta esta conclusión radica en la propia naturaliza del procedimiento arbitral, 
que debe reputarse claramente jurisdiccional. En efecto, el proceso arbitral es un instrumento substitutivo del 
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Afinal, a repetição da mesma demanda representa “inadmissível bis in idem”288 e, 

nesse aspecto, a tutela arbitral não se diferencia da estatal, considerando serem apenas 

métodos distintos de solução da mesma demanda. 

É de se notar, nesse sentido, que a competência entre os juízos arbitral e estatal é 

concorrente, e o acesso a uma delas inviabiliza o acesso à outra, com vistas à manutenção 

da coesão do sistema 289 , considerando que o concurso de demandas possibilitará 

provimentos contraditórios290. 

                                                                                                                                              
que tiene lugar ante los órganos del Estado, por lo que, al igual que en éste, en el se discuten verdaderas 
pretensiones, cuya eficacia frente a la duración del procedimiento ha de ser protegida por la litispendencia 
Esta conclusión se ve reforzada además por el artículo 37 de la Ley de Arbitraje, en el que se establece 
expresamente que ‘el laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada’; si el legislador ha 
apelado a la institución de la cosa juzgada para proteger la eficacia de la definición del derecho realizada por 
el árbitro, parece lógico que dicha eficacia se garantiese también durante el procedimiento arbitral por medio 
de la litispendencia, que no es otra cosa que una institución preventiva de dicha cosa juzgada, como 
reiteradamente viene indicándose” (DIÉGUEZ, Francisco Málaga. La litispendencia. Barcelona: Librería 
Bosch S.L., 1999. p. 67-68.). Em tradução livre: “[...] pode-se afirmar que a arbitragem produz litispendência 
de forma análoga ao que sucede em qualquer juízo regulado pela lei processual civil. O principal argumento 
que sustenta essa conclusão se fixa na própria natureza do procedimento arbitral que se deve reputar 
claramente jurisdicional. Com efeito, o processo de arbitragem é um instrumento substituto do que ocorre 
perante os órgãos do Estado, razão pela qual, assim como no segundo, são discutidas reivindicações reais, 
cuja eficiência, tendo em vista a duração do procedimento, deve ser protegida pela litispendência. Esta 
conclusão é ainda reforçada pelo artigo 37 da Lei de Arbitragem, na qual afirma expressamente que ‘a 
sentença arbitral final produz efeitos indiferentes à coisa julgada’; se o legislador recorreu à instituição de 
coisa julgada para proteger a eficácia da definição do direito feita pelo árbitro, parece lógico que essa 
eficiência também seja garantida durante o processo de arbitragem por meio de litispendência, que nada mais 
é do que uma instituição preventiva da referida coisa julgada, como é repetidamente indicado”. 

288 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 116. 
289 Para Carnelutti, a proibição de cumulação de processos de conhecimento “deriva naturalmente do objeto 

específico do processo de conhecimento; se dois ou vários juízes pudessem estar investidos do conhecimento 
do mesmo litígio, o perigo de decisões opostas acabaria por impedir a composição própria do litígio. O 
princípio também pode ser formulado em modo de dilema: ou as duas (ou várias) decisões serão conformes, 
e então a segunda será inútil; ou serão desconforme, e então a segunda será nociva” (CARNELUTTI, 
Francesco. Sistema de direito processual civil. Tradução de Hiltomar Martins de Oliveira. 1. ed. São Paulo: 
Classic Book, 2000. p. 802.). 

290 Como alerta Faustino Cordón Moreno: “Sin embargo, si el laudo arbitral produce ex lege eficacia de cosa 
juzgada y, en consecuencia, puede fundamentar la correspondiente excepción tanto en un procedimiento 
arbitral como en uno judicial posterior – ya que, de no admitirse aí, la cuestión decidida en el laudo podría 
ser discutida de nuevo entre las mismas partes ante los tribunales –, no parece que existan obstáculos 
insalvables que pueda producir los mismos efectos el proceso arbitral pendiente, porque la litispendencia es 
una medida cautelar o preventiva de la cosa juzgada; sobre todo si se tiene presente la jurisprudencia más 
reciente ha resaltado este carácter preventivo, exigiendo estrictamente para la litispendencia los mismos 
requisitos de identidad que para la cosa juzgada (cfr. art. 421 LEC, que las equipara a los efectos de su 
control en la audiencia previa del juicio ordinario)” (MORENO, Faustino Cordón. El arbitraje de derecho 
privado: estudio breve de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. 1. ed. Madri: SL Civitas 
Ediciones, 2005. p. 187-188.). Em tradução livre:  “No entanto, se a sentença arbitral produzir eficácia ex 
lege de coisa julgada e, consequentemente, puder justificar a exceção correspondente tanto em um processo 
arbitral quanto em uma judicial posterior – uma vez que, se não fosse admitida lá, a questão decidida na 
sentença poderia voltar a ser discutida entre as mesmas partes perante os tribunais – não parece haver 
obstáculos intransponíveis que possam produzir os mesmos efeitos no processo de arbitragem pendente, 
porque o litígio é uma medida cautelar ou preventiva da coisa julgada; sobretudo, se a jurisprudência mais 
recente for levada em conta, esta natureza preventiva tem resistido, exigindo rigorosamente os mesmos 
requisitos de identidade que para a coisa julgada (artigo 421 da LEC, que os equipara para os propósitos de 
seu controle na audiência prévia do julgamento ordinário)”. 
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Respeitada doutrina propõe a observância do Princípio da Prevenção 291 , 

privilegiando o procedimento cuja aceitação dos árbitros ocorreu em primeiro lugar. 

Contudo, parece-nos uma solução simplista, que exige outras saídas mais adequadas e 

produtivas ao processo, como: (i) oitiva das partes quanto ao procedimento que deve 

prevalecer; (ii) verificação dos regulamentos das Câmaras quanto à solução que 

eventualmente prevejam; (iii) manifestação dos árbitros quanto ao procedimento que deve 

ser mantido; e caso nenhumas das hipóteses anteriores seja unânime, (iv) manutenção do 

procedimento cujo desenvolvimento estiver “mais adiantado”. 

Não há, em qualquer das hipóteses supra indicadas, prejuízo no aproveitamento de 

atos praticados no procedimento extinto. Deve-se, inclusive, ser cogitada a remessa dos 

autos extintos ao juízo prevento, para que possa dele ter ciência e eventualmente aproveitar 

atos, argumentos e documentos. 

 

10.1.1 O momento da instauração da arbitragem e seus efeitos para fins de 

reconhecimento da existência de coisa julgada e/ou de litispendência arbitral 

O art. 240 do Código de Processo Civil estabelece que a citação é momento 

processual de instituição da litispendência; a Lei de Arbitragem, por seu turno, considera 

instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, ou árbitros (art. 19 da Lei de 

Arbitragem). 

Há, portanto, uma série de atos que devem ser praticados para que a arbitragem seja 

instaurada e o primeiro deles é a pactuação de convenção de arbitragem, conforme dispõe 

o art. 3o da Lei de Arbitragem. 

O segundo ato consiste no requerimento de instauração do juízo arbitral, e o 

terceiro, no aceite da nomeação pelos árbitros, que, nos termos do art. 19 da Lei 9.307/96, 

considera “instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou 

por todos, se forem vários”. 

                                                
291 Tito Carnacini propõe que a solução para hipóteses de litispendência entre litígios arbitrais adote o princípio 

da prevenção: “Efectivamente, en la hipótesis de litispendencia ante árbitros distintos, dado que en la 
práctica pueda encontrar lugar, deberán ellos atenerse al principio de la prevención (art. 39, ap. 1o, Cód. Proc. 
Civ.), que parece habrará de terminarse sobre la base de momento en que hayan tenido inicio los singulares 
procesos con la aceptación de los respectivos árbitros” (CARNACINI, Tito. Arbitraje. Tradução de Santiago 
Sentis Melendo.  Buenos Aires: Ejea, 1961. p. 113.). Em tradução livre: “De fato, no caso da litispendência 
perante diferentes árbitros, dado que na prática ela pode encontrar um lugar, eles devem aderir ao princípio 
da prevenção (artigo 39, primeiro apêndice, Código Proc. Civ.), vai se definir no momento em que os 
processos singulares começaram com a aceitação dos respectivos árbitros”. 
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Ou seja, a mera previsão de que hipotético litígio será solucionado pela via arbitral 

não produz qualquer efeito processual antes de aceito o encargo pelo(s) árbitro(s)292. 

O momento da aceitação do encargo pelos árbitros, pelo disposto no § 2o do art. 19 

da Lei 9.307/96, também gera o efeito de interromper “a prescrição, retroagindo à data do 

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

jurisdição”. 

Essencial, portanto, a compreensão de que somente com a aceitação do encargo 

pelos árbitros estará instituída a arbitragem e que os efeitos dessa instituição – inclusive 

litispendência e coisa julgada – serão gerados a partir desse momento. 

Por fim, entendemos que ainda há a necessidade de um quarto ato, consistente na 

manifestação do(s) árbitro(s) quanto à sua competência para processamento do feito, que 

contempla o Princípio da Kompetenz-Kompetenz. 

Note-se que somente na hipótese de o(s) árbitro(s) se manifestarem positivamente 

quanto à sua competência para conhecer e decidir a controvérsia é que se configurará a 

litispendência, ou que poderá ser arguida a existência de coisa julgada. 

Essa é a conclusão que se tira da leitura do parágrafo 1o do artigo 20 da Lei de 

Arbitragem, que remete as partes ao Poder Judiciário quando restar reconhecida “a 

incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou 

ineficácia da convenção de arbitragem”. 

 

10.1.2 A litispendência entre o processo arbitral e estatal. Métodos de solução 

Aceita a incumbência pelo(s) árbitro(s) e reconhecida – por eles próprios – a sua 

competência, estará instaurado o procedimento arbitral, momento em que poderá ser 

verificada eventual litispendência ou efeitos negativos da coisa julgada, sendo que em 

ambos os casos se dará ensejo à extinção do procedimento paralelo, seja ele arbitral ou 

estatal. 

Nesse sentido, o parágrafo 3o do art. 337 do Código de Processo Civil estabelece 

que “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”, restando evidente que 

poderá haver litispendência entre os processos estatal e arbitral, bastando que se repita a 

ação. 

                                                
292 Nas palavras de Carmona: “A convenção de arbitragem, como se percebe, pode não instituir o juízo arbitral: 

se os árbitros indicados não firmam o compromisso arbitral, por exemplo, não haverá ainda arbitragem 
instituída, mas mera expectativa de formação do tribunal arbitral” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem 
e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 239-240.). 



130 

 

Assim, se citada a parte ré no procedimento estatal – considerando que nele a 

litispendência se configura quando da citação – a eficácia do caput do art. 240 do Código 

de Processo Civil293 quanto à litispendência com um processo arbitral fica condicionada à 

manifestação dos árbitros acerca de sua competência. 

Se a manifestação dos árbitros for positiva e se houver arguição da parte ré quanto à 

litispendência, o feito em trâmite pela justiça comum deverá ser extinto, conforme 

preceitua o art. 337, inciso VI do Código de Processo Civil. Conclui-se pela prevalência do 

juízo arbitral sobre o estatal, sob o corolário do Princípio da Kompetenz-Kompetenz. 

De outro lado, o juízo estatal prevalecerá sobre o arbitral, nas hipóteses de o réu 

citado na demanda estatal deixar de arguir preliminar de convenção de arbitragem, 

renunciando ao juízo arbitral, o que também ocorrerá na hipótese de o juízo estatal afastar 

exceção do compromisso arbitral. Em ambas as hipóteses, eventual procedimento arbitral 

em que se verifique a identidade absoluta entre as demandas deverá ser extinto por 

litispendência. 

Situação mais intrincada se dará na hipótese de haver ação judicial contestada, com 

arguição de convenção de arbitragem, ao mesmo tempo em que houver procedimento 

arbitral com alegação de invalidade da convenção. 

Nessa hipótese, a possibilidade de haver decisões divergentes quanto à competência 

para o julgamento da ação é evidente, demonstrando, em primeiro lugar, que haverá 

manifesto risco de litispendência entre os processos arbitral e estatal, gerando não apenas o 

risco de decisões conflitantes, mas o risco de haver conflito de competência – positivo e 

negativo. 

Quanto a esta questão, entendemos que a solução está na conjugação do disposto 

nos artigos 485, inc. VII, do Código de Processo Civil e 8o da Lei de Arbitragem, devendo 

o juiz estatal aguardar a decisão do juízo arbitral quanto à sua competência – privilegiando 

o Princípio da Kompetenz-Kompetenz – sendo que, uma vez reconhecida, deve o árbitro 

comunicar sua decisão, a fim de que julgue extinto o feito, sem resolução de mérito294. 

                                                
293 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

294 Nas palavras de Pérsio Thomaz Ferreira Rosa: “Como regra geral, tanto quanto o juízo arbitral tenha 
motivado e justificado com base em fatos e argumentos aceitáveis, que a convenção de arbitragem produz 
efeito sobre um terceiro a priori, deverá o Poder Judiciário abster-se de revisar a decisão. O efeito negativo 
da competência-competência tem o escopo de impor ao Estado um não fazer (não intervir) em relação ao 
Juízo arbitral. Assim, não é correto sugerir que se deva fazer uma (re)qualificação jurídica dos fatos tal qual 
feita pelos árbitros na decisão sobre a extensão” (ROSA, Pérsio Thomaz Ferreira. In: PINTO, Ana Luisa; 
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Via de consequência, se o juízo arbitral se reconhecer incompetente, o estatal 

deverá ser comunicado a dar seguimento ao processo, sendo que a declaração de 

incompetência do juízo arbitral implica reconhecimento imediato da competência do juízo 

estatal para processar e julgar a demanda295. 

De outro lado, se o juízo estatal reconhecer a existência de convenção de 

arbitragem, ainda deverá investigar eventual repetição da demanda, de modo que, 

configurada a identidade absoluta entre elas – litispendência – o feito em trâmite pela 

justiça estatal deverá ser extinto; afinal, não há sentido em reconhecer-se a convenção de 

arbitragem e extinguir o processo estatal se um dos elementos da ação for distinto. 

Além disso, em sede estatal, litispendência e coisa julgada são matérias apreciáveis 

de ofício, podendo ser conhecidas e decididas mesmo que as partes não tenham provocado 

sua discussão, diferentemente do que se faz com a convenção de arbitragem (art. 337 do 

CPC). 

Isso quer dizer que, instituída a arbitragem, ou formalizada a citação no processo 

estatal, a litispendência – como também a ausência de condições da ação, pressupostos 

processuais, perempção e coisa julgada – poderá ser reconhecida ex officio (artigos 337, § 

5o e 485, § 3o do Código de Processo Civil), hipótese em que o feito não será extinto com 
                                                                                                                                              
SKITNEVSKY, Karin (Coords.). Arbitragem nacional e internacional: os novos debates e a visão dos jovens 
arbitralistas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 169.). 

295 Ao analisar o tema, Leonardo de Faria Beraldo propõe interessante reflexão, defendendo que inexistiria 
litispendência entre os procedimentos estatal e arbitral, por tramitarem em diferentes jurisdições e, por essa 
razão, a extinção do feito estatal terá por fundamento a existência de convenção de arbitragem (art. 337, X, 
do Código de Processo Civil) e não a litispendência (art. 337, VI, do Código de Processo Civil). Veja-se: 
“Nos termos do art. 301, § 3o, do CPC (art. 337, § 3o, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)), 
‘há litispendência quando se repete a ação que está em curso’. Em artigo científico publicado, JOSÉ 
ANTONIO FICHTNER e ANDRÉ LUIS MONTEIRO defendem a tese de que, tendo sido proposta a ação 
arbitral, e caso seja proposta a mesma ação no Judiciário, haverá litispendência e o juiz deverá extinguir o 
processo estatal ex officio. Do ponto de vista teórico, os dois autores acima estão corretos, entretanto, do 
ponto de vista prático, não há como sustentar tal ideia. Isso porque, para o juiz agir de ofício, ele necessita ter 
conhecimento prévio de algo. Exemplificando, o juiz extinguirá o processo de ofício, sem resolução do 
mérito, por carência de ação, porque ele pode ver, por si próprio, que falta uma das condições da ação. Já no 
caso imaginado pelos autores acima, isso não será possível. É por essa razão que é importante que o 
advogado do réu informe ao magistrado da existência de um procedimento arbitral em andamento, com as 
mesmas partes, causa de pedir e pedido, para que, assim, o juiz possa extinguir feito, mas não será ex officio, 
e, sim, por provocação. E observe-se que a extinção do feito dar-se-á com base na existência de convenção da 
arbitragem, e, não, de litispendência. Por quê? Porque para que haja litispendência, as duas ações idênticas 
necessitam estar tramitando perante a mesma jurisdição. In casu, uma está no juízo arbitral e, a outra, no 
juízo estatal” (BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de arbitragem: nos termos da Lei no 9.307/96. São 
Paulo: Atlas, 2014. p. 382-383.). Ainda que a reflexão proposta por Leonardo de Faria Beraldo seja 
realmente interessante, parece-nos equivocada ao concluir – ou partir da premissa – pela existência de 2 
(duas) jurisdições distintas; e incompleta, na medida em que, para que o juízo estatal extinga o processo com 
fundamento na existência de convenção de arbitragem, haverá, ainda que implicitamente, a necessidade de 
declaração de litispendência (veja-se que o próprio professor Leonardo de Faria Beraldo defende a 
necessidade de noticiar-se “ao magistrado da existência de um procedimento arbitral em andamento, com as 
mesmas partes, causa de pedir e pedido, para que, assim, o juiz possa extinguir feito”), na medida em que a 
mera alegação de convenção de arbitragem não terá, isoladamente, o efeito de extinguir o processo estatal. 
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base na convenção de arbitragem, mas sob o fundamento da configuração de litispendência 

ou de coisa julgada. 

 

10.1.3 O princípio da “perpetuatio jurisdicionis” aplicado à arbitragem 

Pelo que dispõe o art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é 

determinada no momento de distribuição da petição inicial, não importando modificações 

ulteriores de estado, fato ou direito, salvo nas hipóteses de extinção do órgão jurisdicional 

ou alteração quanto à competência absoluta296. 

Nesse sentido, “A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, 

na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo 

arbitral.” (Art. 337, 6o do Código de Processo Civil), hipótese em que as partes, 

renunciando ao juízo arbitral, e por força da aplicação do princípio da perpetuatio 

jurisdicionis, verão sua demanda ser processada e julgada pelo juízo estatal, não lhes sendo 

possível, no curso do processo – a não ser que desistam da ação judicializada e proponham 

demanda arbitral –, submeterem ou verem a sua demanda ser remetida a um juízo arbitral, 

não havendo, no Código de Processo Civil, previsão legal de ato incidental destinado a 

“encaminhar” um feito judicial a um órgão arbitral ou ao julgamento de árbitros. 

Sobre a questão, José Arnaldo da Fonseca observa que “instaurada a arbitragem, 

exaure-se a competência do juízo estatal”, sendo que a “presença de uma afasta a da 

outra”297, mas não há dúvidas de que, instaurado o juízo estatal, afasta-se o arbitral, por 

meio da regra da perpetuação da competência. 

Há países, entretanto, que possibilitam às partes, após a judicialização da demanda 

e independentemente do estado do processo, instaurarem procedimento arbitral, como é o 

caso da Argentina298 e de Portugal, cuja Lei de Arbitragem Voluntária faculta às partes a 

                                                
296 Nos dizeres de Dinamarco: “Costuma ser incluída entre os efeitos da propositura da demanda a chamada 

perpetuatio jurisdicionis (CPC, art. 87), a qual, no entanto, constitui mero fator de estabilização da 
competência preventa [...]. Quando se diz que a prevenção do juízo é um dos efeitos da litispendência, 
portanto, entende-se que se trata da competência estável, ou seja, perpetuada” (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2004. v. II. p. 66-67.). 

297 FONSECA, José Arnaldo da. Jurisdição estatal e jurisdição arbitral: conflito aparente. Revista de Arbitragem 
e Mediação, v. 6, n. 23, p. 58-59, out.-dez. 2009. 

298 “Art. 736. Toda cuestión entre partes, excepto las mencionadas en el articulo 737, podrá ser sometida a la 
decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuera el estado de éste. La 
sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto posterior”. Em tradução livre: “Art. 
736. Toda questão entre as partes, exceto aquelas mencionadas no artigo 737, pode ser submetida à decisão 
de juízes arbitrais, antes ou depois de deduzidos em juízo e qualquer que seja o estado deste. A sujeição à 
arbitragem pode ser acordada no contrato ou em um ato subsequente”. 
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celebração de convenção de arbitragem no curso de demanda judicializada299. A legislação 

brasileira, de outro lado, não prevê essa possibilidade300. 

 

10.1.4 A litispendência recursal e o princípio da “perpetuatio jurisdicionis” 

A não ser que as partes convencionem acerca de eventual esfera recursal, o 

procedimento arbitral, via de regra, não conta com recursos301. O mesmo, entretanto, não 

se pode dizer dos processos judiciais, que contam com diversos recursos que, interpostos, 

prorrogam a competência do juízo estatal. 

Assim, caso tenha sido fixada a competência do juízo estatal, seja (i) pela ausência 

de arguição pelas partes, (ii) pelo julgamento de eventual recurso que impugne a rejeição 

da alegação de convenção de arbitragem (CPC, art. 1.015, inc. III) ou (iii) pelo 

reconhecimento de inexistência, invalidade ou ineficácia do compromisso arbitral, não 

haverá mais a possibilidade de exercício da jurisdição pela via arbitral, à luz do princípio 

                                                
299 “3. A convenção de arbitragem pode ter por objecto um litígio actual, ainda que afecto a um tribunal do 

Estado (compromisso arbitral), ou litígios eventuais emergentes de determinada relação jurídica contratual ou 
extracontratual (cláusula compromissória)” 

300 Com exceção ao sistema arbitral em sede de Juizado Especial (Lei 9.099/95), que, embora não remeta os 
autos a um juízo arbitral, permite que juízes leigos, decidam a lide. De fato, a Lei 9.099/95 prevê (artigo 24), 
a possibilidade de as partes, uma vez não obtida conciliação em audiência, optarem de comum acordo, pelo 
juízo arbitral, independentemente da celebração de compromisso arbitral, indicando árbitro para atuar como 
juiz leigo. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Árbitros. Somente 
advogados podem ser árbitros nos juizados especiais, pois os juízes leigos devem ostentar essa qualidade. O 
sistema aqui é da arbitragem de jurisdição estatal, diferente do regime da LArb 13, caput, que permite que 
seja árbitro qualquer pessoa capaz, da confiança das partes.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria 
de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 1 534.). O procedimento que se segue pouco se assemelha à arbitragem 
regida pela Lei 9.307/96, pois se desenvolverá perante o juizado especial, cujo procedimento será conduzido 
por árbitro indicado, da mesma maneira que o conduziria o juiz togado, acrescidas, contudo: (i) a 
possibilidade de decidir por equidade independentemente da vontade das partes, o que não se aplica nas 
arbitragens regidas pela Lei 9.307/96, que deixa a critério das partes essa possibilidade  (art. 2o); e (ii) a 
necessidade de homologação do “laudo arbitral”  por sentença irrecorrível, demonstrando, desde logo, tratar-
se de sistema de arbitragem que não se submete à Lei 9.307/96. Conclui-se, assim, que o procedimento 
arbitral previsto nos artigos 21 a 26 da Lei 9.099/95: (i) não se submete à Lei 9.307/96; (ii) possui natureza 
incidental; (iii) depende de manifestação volitiva das partes; (iv) possibilita o julgamento da demanda por 
árbitro, sem que o feito seja remetido a órgão arbitral; (v) será conduzido por árbitro, necessariamente 
advogado, com liberdade para, da mesma maneira que o juiz, (a) determinar as provas a serem produzidas, 
(b) apreciá-las e (c) dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o), (d) adotando em 
cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do 
bem comum (art. 6o); e (vi) ao término da instrução, ou nos cinco dias subsequentes, o árbitro apresentará o 
laudo ao juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. Percebe-se, portanto, que a despeito de o 
regime dos juizados especiais cíveis possibilitar a indicação de árbitro, não há remessa dos autos a uma 
câmara arbitral, e, mais do que isso, o “laudo arbitral” deverá ser objeto de homologação, demonstrando, 
também nesse contexto, a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdicionis. 

301 Nas palavras de Rezek: “A sentença arbitral é definitiva. Dela não cabe recurso, visto que o árbitro não se 
inscreve num organograma judiciário como aquele das ordens jurídicas internas. Proferida a sentença, o 
árbitro se desincumbe do encargo jurisdicional que assumira ad hoc, cabendo às partes a execução fiel da 
sentença” (REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 7. ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 1998. p. 254.). 
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da perpetuatio jurisdicionis, na medida em que a interposição de recurso tem por efeito o 

prolongamento dos efeitos da litispendência302 . 

Nesse sentido, a segunda demanda, in casu, a arbitral, deve ser extinta sob o 

fundamento da litispendência. 

  

                                                
302 Como ensina Ana Cândida Menezes Marcato: “Em certas hipóteses, a interposição do recurso dá lugar a mais 

um efeito geral, qual seja o alongamento da litispendência. Quando o ato recorrido for daqueles considerados 
como finais do processo (v.g., sentença, acórdão ou decisão monocrática de segundo grau – v. CPC, art. 557 
e parágrafos), a interposição do recurso pertinente tem o condão de manter vivo o processo, afastando a sua 
extinção. Em função disso, mantido o processo, reputam-se ativos todos os efeitos substanciais e processuais 
da litispendência, até que haja novo julgamento e, eventualmente, o processo seja extinto. Nesses casos, a 
repropositura da demanda estará impossibilitada pela litispendência, extinguindo-se o segundo processo por 
esse motivo (CPC, art. 267, V)” (MARCATO, Ana Cândida Menezes. O princípio do duplo grau de 
jurisdição e a reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2006. p. 103.). 
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11 CONCLUSÃO 
Arbitragem e coisa julgada são institutos que nos remetem à origem dos sistemas de 

solução de conflitos. Há menções, por exemplo, da utilização de métodos que vieram a dar 

origem à arbitragem entre povos primitivos que não contavam com estrutura judicial 

estatal303. Quanto à coisa julgada, o primeiro registro acerca da sua sistematização – ainda 

que bastante diferente dos contornos do instituto nos tempos atuais – tem como referência 

o longínquo Código de Hamurabi, datado do século XVII a.C., que buscava garantir a 

estabilidade das decisões judiciais. 

O estudo da arbitragem no processo civil brasileiro, entretanto, é muito mais 

recente, considerando que o instituto ganhou relevância em território nacional apenas após 

o advento da Lei de Arbitragem de 1996, e reconhecimento da sua constitucionalidade pelo 

Supremo Tribunal Federal em 2001. Esses, sem dúvida, foram marcos fundamentais à 

evolução e consolidação do instituto como meio de solução adjudicada de conflitos, 

vocacionado a solucionar questões específicas, em geral, de extrema complexidade. 

Para os fins desse trabalho, as indicações históricas foram brevíssimas e se 

destinaram exclusivamente a contextualizar as questões relacionadas aos efeitos das 

decisões arbitrais e sua estabilidade, de modo a, inclusive, evitar-se a excessiva e 

desnecessária abertura dos estudos. 

Propôs-se, nesse sentido, a análise da coisa julgada sob a perspectiva da Lei de 

Arbitragem, que, embora não preveja o trânsito em julgado da sentença arbitral, regula um 

sistema privado e específico de resolução de litígio. Privado porque as partes celebram 

negócio jurídico por meio do qual pactuam a renúncia ao Poder Judiciário como órgão que 

decidirá o conflito de interesses, sendo que não há servidores públicos ou magistrados 

públicos conduzindo o procedimento e decidindo as questões que lhe são submetidas, pelo 

contrário, tais tarefas são delegadas a particulares. Específico porque se destina à solução 

de questões que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, exclusivamente. 

Indispensável à boa administração da justiça, a coisa julgada, quando inserida em 

ambiente arbitral, revelou a necessidade de conferir-se e prestigiar-se unidade à Jurisdição 

pois, independentemente do meio de solução de litígios adotado, seu resultado deve refletir 

coerência com a ordem jurídica, evitando-se a possibilidade de instituição de 

                                                
303 Há notícias acerca da utilização de sistemas que remotamente teriam dado origem à arbitragem por 
civilizações do Antigo Egito e Assíria. cf. BARRET, Jerome.; BARRET, Joseph P. A history of alternative 
dispute resolution. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. 



136 

 

procedimentos que dessem ensejo à prolação de decisões sobre o mesmo conflito de 

interesses. 

Demonstrou-se, nesse contexto, a necessidade de inserção – e submissão – do juízo 

arbitral a princípios gerais do processo, em especial aqueles de envergadura constitucional, 

como é o caso da coisa julgada, evidenciando equívoco manter-se a arbitragem – e o 

processo arbitral – em patamar hermético ou incomunicável em relação aos princípios 

processuais constitucionais. 

Mais do que isso, demonstrou-se que a solução de conflitos pela via arbitral é 

reconhecida como instrumento jurisdicional destinado a decidir definitivamente conflitos 

intersubjetivos, excluindo do Poder Judiciário a apreciação, reapreciação ou homologação 

das decisões arbitrais (o que se confirma pela previsão do artigo 18 da Lei de Arbitragem, 

no sentido de que o árbitro é juiz de fato e de direito e pela definição de que a sentença 

arbitral condenatória constitui título executivo judicial, conforme previsão harmônica dos 

artigos 31 da Lei 9.307/96 e 515, inciso VII do Código de Processo Civil, demonstrando 

que a via arbitral exclui a estatal ante a desnecessária homologação). 

A lei, portanto, ao admitir a formação de título executivo judicial fora da esfera 

estatal, reconhece a jurisdicionalidade dos pronunciamentos arbitrais e, por conseguinte, 

sua imutabilidade e definitividade. 

Logo, afasta-se a possibilidade de formação plúrima de títulos executivos judiciais 

– estatais ou arbitrais – acerca da mesma controvérsia, evidenciando o caráter definitivo 

das sentenças arbitrais, suscetíveis à formação de coisa julgada material. Com efeito, ao 

constatar-se que a sentença arbitral é dotada de aptidão para transitar em julgado, seria 

extremamente frágil que o sistema legal possibilitasse a criação de títulos executivos 

judiciais concorrentes. 

No mesmo sentido, ainda que as sentenças de natureza não condenatória não 

formem título executivo, quando proferidas em arbitragens terão seus efeitos – declaratório 

ou constitutivo – imunizados,  impossibilitando que novos litígios renovem a discussão 

sobre objeto já decidido. 

Assim sendo, embora a processualização da arbitragem seja de algum modo 

reprovável e malquista, não há meios de analisar-se a imutabilidade das sentenças arbitrais 

sem que se recorra a conceitos de natureza processual e, nesse contexto, a análise da coisa 

julgada exige, como antecedente lógico, o estudo de questões de natureza exclusivamente 

processual, como é o caso dos efeitos da sentença, sua estrutura e imunização, 

pressupostos processuais, e elementos individualizadores da ação.  
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Além disso, quando se trata da autoridade de imposição erga omnes da coisa 

julgada, impõe a análise dos efeitos subjetivos e objetivos da coisa julgada, de suas 

funções positiva e negativa e, após o advento do Código de Processo Civil de 2015, da 

coisa julgada em favor de terceiros e da coisa julgada sobre questão, demonstrando o quão 

amplo e aprofundado é seu estudo. 

São temas tradicionais, sobre os quais os estudiosos sempre se debruçaram – e se 

controverteram –, revelando inúmeras nuances, apesar da preocupação comum quanto a 

conceitos relacionados à tutela de direitos, segurança jurídica e estabilidade das decisões, 

sua eficácia, seus limites e efeitos. 

O fato de o procedimento arbitral ser pautado pela elevada autonomia da vontade 

das partes, pela necessidade de assegurar-se resultado útil e eficaz ao julgamento arbitral 

revelou que desde a instauração do processo arbitral, até seu julgamento final, a jurisdição 

arbitral apresenta aspectos peculiares, marcados pelo alto grau de disponibilidade dado às 

partes, sendo impossível “transplantar” institutos de natureza processual para a esfera 

arbitral, sem as devidas adequações, de maneira que a perspectiva de análise do instituto da 

coisa julgada obrigou, em muitos momentos, a revisão de conceitos tradicionais ao 

processo civil, mas inaplicáveis à jurisdição arbitral. 

Com isso, o presente trabalho buscou demonstrar que o trânsito em julgado da 

sentença é fenômeno endoprocessual, que independe de atos ou fatos externos a ele para se 

formar – quanto menos de atos de natureza judicial como é a ação anulatória – e, nesse 

aspecto, considerando que, nos termos do artigo 29 da Lei de Arbitragem “Proferida a 

sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem”, concluiu-se que a sentença arbitral transita 

em julgado tão logo proferida, sendo imutável desde o nascimento ante a ausência de 

previsão legal acerca de recursos arbitrais típicos.  

A partir desse momento, pôde-se constatar que o prazo de 90 (noventa) dias 

previsto no § 1o do art. 33 da Lei 9.307/96 não se relaciona com o conceito de trânsito em 

julgado, mas com o de definitividade da sentença arbitral, uma vez que escoado, torna a 

sentença arbitral indiscutível. 

Em síntese: enquanto a ação anulatória está sujeita a prazo decadencial 

extraprocessual; eventuais recursos ou pedidos de esclarecimentos estão sujeitos a prazos 

preclusivos endoprocessuais. Assim, decorrido o prazo decadencial do § 1o do art. 33 da 

Lei 9.307/96, não haverá mais a possibilidade de se pleitear a anulação da sentença 

arbitral, resguardada apenas a hipótese de oferecimento de impugnação ao cumprimento de 

sentença arbitral condenatória. 
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De outro lado, se julgada procedente a ação anulatória, não haverá reforma, mas 

anulação da sentença arbitral. Mesmo nesse caso, eventual vício que macule a sentença 

arbitral e dê azo à procedência da ação anulatória não se confunde com o conceito de 

trânsito em julgado. 

Demonstrou-se, ainda, que a ação anulatória é demanda judicial autônoma que tem 

por objeto desconstituir o processo arbitral; a convenção de arbitragem; ou a sentença 

arbitral já transitada em julgado.  

O início do prazo decadencial para a sua propositura passará a fluir após o 

recebimento da notificação da sentença (parcial ou final), ou da decisão do pedido de 

esclarecimentos, mais um argumento para afastar o argumento de que o trânsito em 

julgado se dará somente no decurso do prazo de 90 (noventa) dias, pois o recebimento de 

notificação pelas partes em datas distintas daria ensejo à incerteza quanto à data, efetiva, 

do trânsito em julgado, que poderia ser diferente para cada uma das partes, o que não é 

admissível. 

Contudo, caso as partes assim desejem, visando a evitar eventual controvérsia – ou 

incerteza – quanto ao momento em que a sentença arbitral transitará em julgado, poderão 

optar por estabelecer que ele ocorra ou quando do último pronunciamento do árbitro ou 

painel – hipótese em que o trânsito será imediato; ou quando decorrido o prazo de 90 

(noventa) dias para o ajuizamento da ação anulatória (art. 33, § 1o da Lei 9.307/96) pela 

parte que foi mais tardiamente notificada da sentença arbitral. 

Vislumbrou-se, nesse contexto, a possibilidade de as partes convencionarem o 

momento do trânsito em julgado, ressalvando que não poderão fixar a ausência de trânsito 

em julgado, considerando que a sentença arbitral é instrumento suficiente a alterar a esfera 

jurídica das partes. Não se trata aqui de as partes convencionarem a inexistência ou 

abdicarem previamente ao trânsito em julgado ou à imperatividade das decisões arbitrais. 

Trata-se apenas da possibilidade de delegar-se às partes a fixação do momento, ou ato, que 

implicará imutabilidade da decisão arbitral. 

Quanto às sentenças arbitrais parciais, haverá a formação de coisas julgadas 

parciais, que devem ser consideradas pressupostos lógicos para a prolação das decisões 

ulteriores. Conclui-se, ainda, que cada uma das sentenças parciais poderá dar ensejo ao 

ajuizamento – individual – de ação anulatória; o prazo de 90 (noventa) dias é decadencial e 

incide sobre cada sentença parcial, que individualmente constituirão títulos executivos 

autônomos. 
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No que concerne à análise das implicações e consequências da possibilidade de 

renúncia à coisa julgada em ambiente arbitral, verificou-se a existência de peculiaridades 

decorrentes do alto grau de disponibilidade que caracteriza o procedimento arbitral, com 

significativa distinção acerca da projeção – ou efeito – negativo da coisa julgada que em 

sede jurisdicional estatal afasta peremptoriamente o conhecimento de demanda que já 

tenha sido objeto de decisão, inclusive como matéria de ordem pública cognoscível ex 

officio. 

Dessa análise percebeu-se que, em sede arbitral, a coisa julgada se configura 

exceção em sentido estrito, ou seja, só poderá ser conhecida pelo árbitro e se impor erga 

omnes se for objeto de alegação. 

Partiu-se da premissa de que, conquanto o Estado deva reconhecer 

peremptoriamente a coisa julgada, seja ela estatal ou arbitral, em sede arbitral – embora a 

coisa julgada seja oponível pela parte vencedora em face da vencida –, sendo patrimoniais 

e disponíveis os direitos em jogo, o reconhecimento de julgamento anterior como 

pressuposto processual negativo poderá ser objeto de disposição pelas partes, que podem 

renunciar, inclusive tacitamente, à decisão precedente e à sua imutabilidade. Nessa 

hipótese a coisa julgada não poderá ser conhecida de ofício pelo juízo arbitral, para o fim 

de obstar o julgamento de mérito de demanda arbitral subsequente. 

Nesse aspecto, identificar a demanda sobre a qual já se formou a coisa julgada é 

tarefa essencial e aqui, apesar das críticas doutrinárias, adotou-se a clássica teoria da 

tríplice identidade. Demonstrou-se que a propositura de demanda arbitral é providência 

complexa que deve respeitar os limites da convenção de arbitragem, e que poderá ser 

permeada por diversos atos bilateralmente praticados pelas partes, ou mesmo pelos 

árbitros, dificultando a identificação da demanda. 

Além disso, para o fim de verificar-se a existência de coisa julgada, deve-se 

analisar eventual transmissão ou extensão da cláusula compromissória para o fim de que, 

frente a alegação da existência de coisa julgada – necessariamente caracterizada pela 

repetição da demanda à luz da teoria da tríplice identidade –, assegurar-se que as mesmas 

partes já submeteram os mesmos fatos e efetivamente reformulam a mesma pretensão. 

Nesse aspecto, a assinatura de termo de arbitragem poderá ser instrumento bastante 

útil à estabilização da ação arbitral, pois fixa as partes e delimita as causas de pedir e 

pedidos. Sua especial importância se revela em razão de possibilidade de circulação da 

cláusula compromissória, reforçando-se o entendimento de que o reconhecimento de coisa 

julgada depende da existência de demandas idênticas. 
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Consideraram-se, ainda, possíveis situações de parcial identificação entre 

demandas, como ocorre nos casos de conexão e continência, concluindo-se que caberá às 

partes e aos árbitros, cientes do risco de serem proferidas decisões conflitantes, optarem 

pela adoção de medida racional de unificação dos procedimentos ou de suspensão de um 

deles para que julgada a primeira demanda, com formação de coisa julgada, seu resultado 

seja observado pela segunda. 

Quanto ao árbitro, deverá ser expressamente comunicado pelas partes acerca da 

pretensão quanto a novo julgamento relativo à demanda cuja decisão tenha transitado em 

julgado, para que, livremente, possa decidir quanto à aceitação do encargo. Mais ainda, 

caberá ao árbitro, como decorrência do dever de revelação, mesmo na hipótese de omissão 

das partes, consultá-las caso cheguem ao seu conhecimento elementos que evidenciem 

julgamento anterior da mesma demanda, para que as partes, se o caso, renunciem à decisão 

anteriormente proferida e requeiram expressamente um novo julgamento. 

Essa desconstituição contratual sinalagmática da coisa julgada “libera” os árbitros 

para proferirem novo julgamento, desvinculado do anterior. Nesse quadro, o julgamento 

anterior deve ser objeto de crítica pelas partes com o intuito de, inclusive, demonstrar as 

razões pelas quais tanto lhes desagradou, a ponto de preferirem submeter-se a um novo 

julgamento a dar cumprimento ao julgamento anterior. 

Desse modo, a não ser que haja restrições das partes, não há vedação a que os 

novos árbitros conheçam do conteúdo da sentença anterior, mas não haverá imposição aos 

árbitros de, eventualmente, decidirem de maneira diversa nesse segundo procedimento, 

demonstrando certo rompimento com os conceitos de eficácia negativa, positiva ou 

preclusiva da coisa julgada. Nesse ponto, ainda em relação ao procedimento cuja sentença 

foi desconstituída por vontade das partes, não se visualizou a impossibilidade de utilização 

de provas – emprestadas – desde que validamente produzidas no primeiro procedimento. 

Também não se olvidou que o advento do Novo Código de Processo Civil deu 

importante passo na consolidação da teoria da coisa julgada, e, em certa medida, rompeu 

com parâmetros clássicos, trazendo nova disciplina acerca da coisa julgada sobre questão e 

em favor de terceiro, e foi justamente sobre esses temas que a possibilidade de disposição 

acerca da coisa julgada encontrou limites. 

De fato, concluiu-se que a coisa julgada não será suscetível a disposição, devendo 

ser preservada para evitar: decisões teratológicas; tentativa de fraude em hipóteses em que 

a sentença arbitral ou estatal for proferida no âmbito da administração pública; favorecer 
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terceiro; decidir questão prejudicial a outra demanda; ou recair sobre sentenças 

declaratórias ou constitutivas. 

Nessas hipóteses, por superar o interesse das partes, haverá impedimento à 

disponibilidade de decisões transitadas em julgado para o fim de serem rediscutidas em 

esfera arbitral, pois superam o interesse das partes. 

Considerar as especificidades quanto ao tratamento ou eficácia da coisa julgada em 

sede arbitral viabilizou conclusão no sentido de que os precedentes judiciais não se 

aplicam inadvertidamente à arbitragem. De fato, caso as partes desejem inserir-se no 

ambiente de “previsibilidade das respostas jurídicas” e de “tratamento uniforme de casos 

similares” deverão ou pactuar a aplicação de juízos prévios acerca da matéria objeto de 

controvérsia, ou submeterem a controvérsia ao juízo estatal. 

Prosseguindo, não se entreviu a possibilidade de coexistência de procedimentos 

litispendentes, ainda que as partes assim pactuassem, considerando que a viabilidade de 

um novo julgamento depende, necessariamente, da renúncia a julgamento anterior, o que é 

incompatível com a situação de incerteza gerada pela coexistência de procedimentos 

paralelos pendentes. 

Avançou-se na análise quanto à possibilidade de cumulação, em ação anulatória da 

sentença arbitral, de pedido de julgamento do meritum causae pelo juízo estatal, desde que 

houvesse pedido nesse sentido; concordância das partes; e observância do contraditório e 

ampla defesa, demonstrando ser absolutamente inaplicável o ajuizamento de ação 

rescisória para o fim de rescindir a sentença arbitral. 

Tal conclusão decorreu do fato de que a ação anulatória tem por escopo anular a 

sentença arbitral em virtude de eventual error in procedendo, devolvendo a apreciação da 

matéria ao painel arbitral e, nessa linha, entendeu-se possível a cumulação de pedido no 

sentido de que o mérito seja enfrentado pelo mesmo juízo togado que desconstituir a 

sentença arbitral, tanto na hipótese de anulação da sentença arbitral, quanto na de nulidade 

da convenção de arbitragem. 

Nessa esteira, compreendeu-se que a demanda anulatória não visa a desconstituir a 

coisa julgada, como é o caso da ação rescisória, mas a impugnar a sentença arbitral ou a 

convenção de arbitragem, de modo que declarada a nulidade da convenção arbitral, o 

pedido de julgamento do mérito pelo juízo estatal encontraria fundamento nos Princípios 

da Celeridade e Economia Processual, prestigiando a utilidade da relação processual e 

evitando-se a necessidade de instauração de outra relação processual entre as mesmas 

partes com o intuito de, justamente, julgar o mérito da controvérsia. 
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Por fim, na hipótese de conflito entre coisas julgadas, chegou-se à conclusão de que 

a segunda decisão poderá ser objeto de ação de anulação, com fundamento legal no inciso I 

do artigo 32 da Lei 9.307/96, desde que a parte tenha arguido exceção de coisa julgada 

que, logicamente, acabou por não ser acolhida pelos árbitros, alertando-os acerca da 

impossibilidade de novo julgamento. Ressalte-se, entretanto, que na hipótese de celebração 

de novo compromisso arbitral estará implícita a renúncia à coisa julgada anteriormente 

formada, hipótese em que nem mesmo em tese haverá conflito entre coisas julgadas. 

Essas foram as principais conclusões alcançadas no decorrer do presente 

trabalho, que se dedicou ao estudo da coisa julgada em sede arbitral e, dentro dessa 

perspectiva, tecer considerações acerca de suas peculiaridades e distinções. 
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