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 Introdução

1

No ano de 2015 ocorreu uma publicação no âmbito da Comissão de 
Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB, 
denominada Manual de Arbitragem para Advogados, produzida juntamente 
com a CACB - Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil, contando com a participação dos membros da Comissão e 
representantes das Seccionais da OAB. 



Trata-se de um material robusto, que se mostrava por demais detalhado, 
portanto, muito maior que o escopo original que idealizamos para o 
presente trabalho. Foi então que surgiu a ideia de procurar os autores e 
sugerimos que membros da comissão da OAB/MG criassem resumos dos 
capítulos, facilitando assim a ordenação das ideias, ao mesmo tempo que 
disponibilizaríamos o link abaixo, para a publicação original, visando 
instrumentalizar aqueles que desejarem se aprofundar em cada um dos 
temas.






Dessa forma, passamos a convidar os redatores que nos auxiliaram nessa 
tarefa, devidamente nominados ao longo desta publicação, aos quais 
registramos nosso agradecimento pelo pronto aceite e contribuição, assim 
como relacionamos a seguir os autores do manual original, que se 
mostraram imediatamente colaborativos a esta iniciativa, estendendo 
igualmente nossos sinceros agradecimentos

 Aldemar Motta Júnior
 Ana Lúcia Pereira
 Asdrubal Júnior
 Cesar A. Guimarães Pereira
 Daniel F. Jacob Nogueira
 Francisco José Cahali
 Francisco Maia Neto
 João Bosco Lee
 Joaquim de Paiva Muniz
 Ricardo Ranzolin
 Silvia Rodrigues Pachikoski
 Thiago Rodovalho 



Francisco Maia Neto - Presidente da CEMCA-OAB/MG

Deborah Kelly de Melo - Secretária-Geral e Coordenadora dos Projetos da 
CEMCA-OAB/MG

Juliana Lima - Coordenadora do Projeto E-book da CEMCA-OAB/MG
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https://www.oabrj.org.br/arquivos/files/Manual_de_Arbitragem.pdf


2. Aspectos Introdutórios da Arbitragem

2

Os conflitos são inevitáveis na vida em sociedade. Tanto que o Poder 
Judiciário, um dos três poderes do Estado, na concepção clássica de 
Montesquieu, se dedica especificamente à função de dirimi-los.  No entanto, 
desde a antiguidade, em paralelo à justiça estatal, as civilizações vêm se 
valendo da arbitragem como método privado de solução extrajudicial de 
conflitos, dirimidos por árbitros imparciais escolhidos pelas próprias partes.  



No Brasil, como alternativa à morosidade do judiciário brasileiro, a 
utilização da arbitragem ganhou corpo a partir da promulgação da Lei 
9.307/96, seguida do reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade da 
norma.  Posteriormente, o instituto foi ainda mais aperfeiçoado com o 
advento de alterações introduzidas pela Lei 13.129/2015. 



Assim, as partes capazes de contratar têm sido estimuladas a se valer da 
jurisdição privada, através da arbitragem, para dirimir conflitos relativos aos 
seus direitos patrimoniais disponíveis, bastando a tanto renúncia de ambas à 
jurisdição estatal, por meio da Convenção de Arbitragem. Embora possa ser 
organizada diretamente pelas partes, a Arbitragem vem contando com a 
importante atuação de Câmaras Especializadas na administração dos 
conflitos, onde se dão as chamadas arbitragens institucionais.



As principais vantagens da resolução de conflitos pela via arbitral estão 
relacionadas ao menor tempo de tramitação até a sentença, ao sigilo, à 
ausência do aparato recursal, à maior flexibilidade no procedimento, à 
especialidade e ao processo de escolha dos árbitros.  Neste, é possível a 
participação ativa e decisiva das partes, orientadas pela especialidade, 
disponibilidade, preparação técnica e confiabilidade dos profissionais 
indicados para o mister. 



Esse maior envolvimento dos litigantes na modelagem do procedimento 
cria um ambiente que, embora se mantenha contencioso, se mostra mais 
colaborativo e menos aguerrido na busca pela rápida e justa solução do 
conflito. Isto propicia uma mudança de paradigmas em relação ao 
antagonismo que invariavelmente se vê no Judiciário que precisa ser 
observada pelas partes e principalmente por seus respectivos advogados.



A conscientização dos profissionais da advocacia para os diversos aspectos 
que envolvem a arbitragem é peça chave para o fortalecimento e 
disseminação do instituto, sendo um dos compromissos da Comissão de 
Mediação e Arbitragem da OAB/MG incentivar a inclusão de seus inscritos ao 
formidável e promissor mundo arbitral.  



Essa nota introdutória é apenas um “aperitivo” às abordagens 
subsequentes, nas quais estão enfrentadas as especificidades de maior 
relevância aos estudiosos e aos profissionais que querem se dedicar à 
solução de conflitos pela via arbitral.
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3. O Papel do Advogado na Arbitragem

3

A atuação do advogado na arbitragem se inicia, em verdade, em momento 
anterior à arbitragem, com a escolha da arbitragem como método de 
resolução de conflitos bem como com a construção de cláusula 
compromissória correta, isenta de vícios e que não ponha em risco a 
realização de eventual futura arbitragem. A boa técnica na elaboração de 
cláusula compromissória é imprescindível para que não seja comprometido 
um dos benefícios que as partes, em tese, buscaram ao optarem pela 
arbitragem: a celeridade. Uma cláusula compromissória mal redigida pode 
levar à necessidade de proposição de ação judicial para a instauração do 
compromisso arbitral, nos termos do art. 7º, da Lei 9.307/96.



A arbitragem é permeada pelos princípios da boa-fé e cooperação, de 
modo que não é admissível que o advogado milite em demandas arbitrais 
com o mesmo espírito de litigância que move os advogados que militam em 
litígios judiciais. 



Na arbitragem, até em razão da possibilidade de as partes escolherem 
árbitros experts na matéria submetida à arbitragem, os argumentos das 
partes devem ser técnicos, isentos de passionalismos, aforismos ou discursos 
inflamados e emocionais. Não conseguirá o advogado convencer os árbitros 
sem que haja com bom senso, apuro, rigor e amplo conhecimento das 
questões fáticas e de direito que precisem ser resolvidas na análise da 
demanda.



Outro ponto de atenção do advogado na arbitragem é a elaboração do 
termo de arbitragem, também nomeado como ata de missão ou termo de 
referência. É neste documento que as partes irão formalizar itens essenciais 
para o deslinde da demanda posta na arbitragem, como a matéria que será 
objeto da arbitragem; a lei aplicável à arbitragem e outros temas, 
relacionados nos arts. 10 e 11 da Lei de Arbitragem. Na elaboração do termo 
de arbitragem, deve o advogado, ainda, observar o disposto do art. 20 da Lei 
de Arbitragem, em relação ao momento de arguição de questões relativas à 
competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem 
como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá 
fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a 
instituição da arbitragem. Sendo esta a primeira oportunidade que a parte 
tiver para se manifestar depois de instituída a arbitragem, deve fazer constar 
do documento suas insurgências em relação a estas questões.



Por fim, deve o advogado resguardar aquele que é um dos principais 
motivos que levam as partes a optarem pela arbitragem: o sigilo. A 
confidencialidade não é um princípio explícito na Lei de Arbitragem, mas a 
maioria dos Regulamentos das Câmaras a prevê. Pode, ainda, decorrer de 
vontade das partes. Uma das obrigações do advogado, portanto, é a busca 
constante pela manutenção do sigilo das informações levadas ao 
conhecimento do Tribunal Arbitral.
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4. Escolha de Norma Material em Arbitragem
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Uma das características específicas da arbitragem é a liberdade conferida 
às partes para selecionar a fonte de direito que será utilizada pelo árbitro ou 
tribunal arbitral no julgamento do seu litígio.  Com efeito, prevê o art. 2.º, §1.º 
da Lei n.º 9.307/96, que “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”.  Ou seja, há uma exceção, no âmbito da 
arbitragem, à regra geral prevista na Lei de Introdução às Normas de Direito 
Brasileiro segundo a qual os contratos são regidos pelas leis do local onde 
foram firmados ou pelas leis do local onde reside o proponente (no caso de 
contrato celebrado entre ausentes ou com as partes em locais distintos).



Além disso, as partes também podem optar pela arbitragem ser realizada 
com base na equidade (art. 2.º, caput, Lei n.º 9.307/96), em princípios gerais 
de direito, nos usos e costumes ou nas regras internacionais de comércio 
(art. 2.º, §2.º, Lei n.º 9.307/96).  A única limitação imposta às partes, nesse 
aspecto, é a observância dos bons costumes e da ordem pública, 
entendendo-se esta última como o conjunto de princípios e normas que 
representam valores fundamentais da sociedade brasileira.



Ao optarem pelo julgamento da lide por equidade (escolha que deve ser 
registrada expressamente no compromisso arbitral), as partes concedem ao 
árbitro a prerrogativa de decidir não com base em uma norma jurídica pré-
existente, mas em seu conceito pessoal de justiça para aquele caso concreto.



Já quando as partes optam por dirimir a lide com base em princípios gerais 
do direito ou nos usos e costumes, o árbitro passará a utilizar essas fontes 
subsidiárias de direito – as quais, em regra, só são usadas quando as normas 
positivas são omissas – como fonte primária para a solução do litígio.  Os 
princípios gerais do direito são a base abstrata de valores e conceitos que 
orienta as normas positivas.  Já os usos e costumes são procedimentos e 
regras utilizados, de forma uniforme e habitual, na prática de determinados 
atos jurídicos, destacando-se, por exemplo, os usos e costumes comerciais 
que o próprio Código Comercial de 1950 elegia como fonte primária do 
direito.



As regras internacionais de comércio, por sua vez, compreendem tanto os 
tratados internacionais de comércio, quanto normas criadas ou compiladas 
por entidades não estatais de renome, como, por exemplo, os “Princípios de 
Contratos Comerciais Internacionais” da UNIDROIT.  As partes têm ampla 
liberdade para eleger tais regramentos como fonte do direito na arbitragem, 
desde que não sirva tal escolha como subterfúgio para a prática de fraude, 
ou repita-se, para ofensa à ordem pública ou aos bons costumes.
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5. Arbitrabilidade
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O termo arbitrabilidade remete à análise dos requisitos para que se possa 
utilizar a arbitragem como forma de resolução de disputas. A arbitrabilidade 
deve ser analisada sob a ótica subjetiva e objetiva. 



A arbitrabilidade subjetiva diz respeito a quais pessoas podem utilizar a 
arbitragem. Qualquer pessoa que tenha capacidade de contratar 
(capacidade civil) poderá utilizar a arbitragem (art. 1º da Lei nº 9.307/96). 
Portanto, tanto pessoas físicas ou jurídicas, incluindo os entes 
despersonalizados – desde que tenham capacidade (negocial e processual), 
como a massa falida ou o espólio – poderão resolver disputas por meio da 
arbitragem. 



A arbitrabilidade objetiva, por sua vez, guarda relação com a análise de 
quais matérias podem ser resolvidas por meio de arbitragem. De acordo com 
o artigo 1º da Lei nº 9.307/1996, para que determinada controvérsia possa ser 
submetida à arbitragem, é necessário que esta tenha como objeto direitos 
que sejam patrimoniais e disponíveis. 



O aspecto da patrimonialidade impõe que os direitos em disputa tenham 
algum reflexo econômico para a esfera patrimonial das partes. No tocante à 
disponibilidade, devem ser direitos passíveis de transação, o que não pode 
ser confundido com a efetiva disponibilidade ou renúncia de direitos. Ou 
seja, a mera submissão do conflito à arbitragem não representa renúncia ou 
transação efetiva, sendo tão somente o critério utilizado para aferir se o 
litígio é – ou não – arbitrável. 



A análise da arbitrabilidade pode suscitar divergências entre as partes. 
Caso isso ocorra, a divergência deverá ser submetida aos árbitros, em 
conformidade com o reconhecido princípio competência-competência (art. 
20 da Lei nº 9.307/96), confirmando se estão presentes – ou não – os 
requisitos que permitam submeter a disputa à solução por arbitragem 
(“arbitrabilidade”). 



Por fim, cabe destacar que em determinados tipos de disputas, as 
divergências entre as partes no tocante à arbitrabilidade objetiva podem ser 
mais recorrentes, como por exemplo em determinadas matérias envolvendo 
contratações públicas. No Direito brasileiro há diversas leis que conferem 
autorizações expressas para que a administração pública possa se valer da 
arbitragem como forma de resolução de disputas, incluindo a autorização 
inserida na Lei de Arbitragem, por meio da Lei nº 13.129/2015. Portanto, 
caberá também ao Tribunal Arbitral decidir eventuais divergências no 
tocante à arbitrabilidade objetiva de conflitos que envolvam contratações 
públicas, analisando as peculiaridades do caso e os pedidos formulados 
pelas partes. 
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6

A convenção de arbitragem é o meio pelo qual as partes submetem a 
solução dos seus litígios à arbitragem. É pela convenção de arbitragem que 
a parte manifesta o seu consentimento de afastar a jurisdição estatal e se 
vincular à jurisdição arbitral. 



A partir do gênero convenção, a LArb define duas espécies: a cláusula 
compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é a 
previsão contratual de que as controvérsias relativas àquele contrato serão 
solucionadas por arbitragem. A cláusula deve ser estipulada por escrito.



Cabe ao próprio árbitro decidir sobre a existência, validade e eficácia da 
convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula (princípio 
da competência-competência.



A cláusula goza de autonomia em relação ao contrato que a estipulou, de 
modo que a eventual nulidade do contrato não lhe atinge automaticamente.



Recomenda-se que o advogado oriente o seu cliente a prever uma cláusula 
compromissória “cheia”, que é aquela que contém os elementos para que a 
arbitragem seja instituída. Uma forma simples de se fazer isso é indicar o 
regulamento de uma câmara arbitral idônea.



Caso a cláusula seja “vazia”, a parte manifestará a outra a sua intenção de 
iniciar a arbitragem, convocando-a para firmar o compromisso arbitral. 
Persistindo a resistência, a parte poderá propor uma ação, para que o 
compromisso seja elaborado pelo juízo estatal.



O compromisso arbitral, portanto, é celebrado quando já existe uma 
controvérsia. Ele pode ser judicial ou extrajudicial (art. 9º, LArb) e deve 
conter obrigatoriamente os elementos do art. 10 da LArb.



O advogado deve ficar muito atento à observância dos requisitos e dos 
limites da convenção de arbitragem, pois a sentença arbitral será nula (i) se 
nula for a convenção; e (ii) se for proferida fora dos limites da convenção de 
arbitragem (art. 32, I e IV, LArb).
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7. O Árbitro
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O árbitro é a pessoa ou uma das pessoas incumbidas de julgar o litígio 
submetido à arbitragem. Ele é o juiz de fato e de direito dotado de 
competência jurisdicional para decidir as questões que lhe forem levadas 
pelas partes, por meio de uma sentença arbitral que tem o mesmo valor de 
uma sentença proferida pelo juiz estatal.



Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 
Não é necessário, portanto, que o árbitro seja advogado ou bacharel em 
direito, embora seja recomendável que tenha conhecimento jurídico, de 
forma a garantir a observância dos princípios e das normas jurídicas ao 
longo do procedimento arbitral e na elaboração da sentença arbitral. Não 
podem ser árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio, 
quaisquer das relações que caracterizam os casos de impedimento ou 
suspeição de juízes.



A escolha do árbitro é um dos momentos mais importantes do 
procedimento arbitral e uma das principais vantagens da arbitragem em 
relação ao processo estatal. A parte tem a oportunidade de indicar 
profissional com conhecimento técnico acerca da matéria objeto do litígio, 
valendo lembrar que outros aspectos também devem ser levados em 
consideração no momento da indicação, como a experiência, a 
disponibilidade e a reputação do profissional, dentre outros.



Não há limite para o número de árbitros a serem nomeados, desde que seja 
ímpar, embora normalmente seja indicado árbitro único ou formado tribunal 
arbitral composto por três árbitros, um deles o presidente. No caso de árbitro 
único, a escolha deve ser conjunta das partes. Não havendo consenso, ele é 
escolhido de acordo com o processo estabelecido previamente pelas partes, 
ou em consonância com as regras do órgão institucional (câmara de 
arbitragem) por elas eleito para administrar o procedimento arbitral, sendo 
esta última a hipótese mais comum. Em arbitragens com mais de um árbitro 
(três membros), cada polo processual indica um coárbitro e estes nomeiam o 
presidente. Na falta de consenso entre eles, igualmente a escolha do 
presidente dá-se conforme procedimento porventura definido pelas partes, 
ou em consonância com as regras do órgão institucional competente.



Embora a parte possa indicar o árbitro, este não é assistente ou mandatário 
da parte que o indicou. O árbitro deve desempenhar a sua função 
jurisdicional com imparcialidade, independência, competência, diligência e 
discrição. É dever da pessoa indicada como árbitro, inclusive, revelar, antes 
da aceitação do encargo, qualquer fato que denote dúvida justificada 
quanto à sua imparcialidade e independência, sendo o árbitro, no exercício 
das suas funções, equiparado aos funcionários públicos, para efeitos da 
legislação penal.
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8. A Função das Entidades Arbitrais
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O instituto da arbitragem é caracterizado primordialmente pelo amplo 
exercício da autonomia privada das partes - que escolhem, em um primeiro 
momento, derrogar a tutela jurisdicional estatal e legitimar a jurisdição do 
tribunal arbitral. Para tanto, a manifestação de vontade das partes se 
materializa com a convenção arbitral (compromisso arbitral ou cláusula 
compromissória), sendo vista como a expressão máxima da autonomia da 
vontade no direito brasileiro.



A referida convenção deve abranger questões basilares para o adequado 
deslinde de um procedimento arbitral, incluindo a escolha de uma 
instituição para administrar o procedimento (arbitragem institucional) ou a 
opção do exercício de controle completo, no âmbito administrativo e 
processual, pelas próprias partes, podendo ser delegado tal controle, 
parcialmente ou totalmente, ao Tribunal Arbitral quando constituído 
(arbitragem ad hoc).



A administração por um órgão arbitral, conforme nomenclatura adotada 
pelo artigo 5º da Lei nº 9.307/96 (Lei de arbitragem), fornece segurança e 
eficiência ao procedimento, munindo-o com regras sofisticadas, redigidas de 
forma cautelosa e contando com o vasto know-how das referidas 
instituições. Os regulamentos e demais normativas das câmaras trazem 
remédios processuais para obstáculos que serão enfrentados até a 
instauração da arbitragem, como exemplo: (i) quantificação dos honorários, 
evitando a necessidade de negociação entre partes e árbitros; (ii) definição 
da forma de pagamento dos valores devidos para o regular prosseguimento 
da arbitragem; (iii) descrição detalhada da fase administrativa, com 
indicação de prazos específicos e forma da nomeação dos árbitros; (iv) 
procedimentos para constituição de comitês especialmente compostos para 
análise de eventuais impugnações aos árbitros indicados; (v) forma de 
substituição de árbitros em casos de incapacidade, impedimento ou morte; 
(vi) procedimento para arbitragens de emergência, aplicáveis aos casos nos 
quais as partes desejem requerer tutelas de urgência, cautelar ou 
antecipada, antes do início da jurisdição do tribunal arbitral.



Cumpre-se destacar que, além de regras especializadas, as câmaras são 
compostas por profissionais altamente capacitados, fornecendo todo o 
suporte necessário para o devido prosseguimento de uma arbitragem. 



Assim, na contramão da arbitragem ad hoc, é seguro afirmar que a adoção 
da arbitragem institucional garante os almejados benefícios do instituto: 
celeridade, confidencialidade, eficiência e, muitas vezes, a própria higidez da 
sentença final proferida, objetivo pela qual as partes - no uso da expressão 
máxima de sua autonomia da vontade - optam pela via arbitral.
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9. O Procedimento Arbitral

9

A arbitragem se destina a dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis. O procedimento arbitral termina quando a sentença arbitral é 
promulgada pelos árbitros. Neste momento é dada às Partes uma decisão 
definitiva de mérito a respeito de suas pendências.



A sentença deve ser fundamentada, analisando todas as questões de fato e 
de direito submetidas ao Tribunal pelas Partes. Em princípio, a sentença é 
definitiva, existindo algumas poucas causas de nulidade, dentre as quais se 
for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; ou se comprovado 
que foi maculada por prevaricação, concussão ou corrupção dos árbitros.



A arbitragem, na maioria absoluta dos procedimentos, decorre de um 
contrato com cláusula compromissória, onde as Partes declaram que 
quaisquer disputas serão resolvidas por meio de arbitragem, de acordo com 
o Regulamento de uma Câmara de Arbitragem, com o Tribunal Arbitral 
constituído por (1 ou 3) árbitros indicados conforme estabelece o referido 
Regulamento. A Parte que inicia o procedimento deve apresentar uma breve 
síntese do conflito para que a instituição proceda à notificação à Parte 
contrária, pagar as custas iniciais do procedimento, e indicar um dos 
árbitros.



A outra Parte deve responder acatando o início do procedimento, 
apresentando também uma breve síntese do seu entendimento a respeito 
do conflito, e nomeando o segundo árbitro. No caso de árbitro único, este é 
escolhido de comum acordo entre as Partes ou nomeado pela Câmara. 



Os dois árbitros de comum acordo nomeiam o terceiro, ficando assim 
constituído o Tribunal Arbitral, que convoca as Partes para a assinatura do 
“Termo de Arbitragem”, no qual constarão os pedidos das Partes, com a 
estimativa de valores, que permite à Câmara orçar as custas do 
procedimento, incluindo a remuneração dos árbitros. 



O procedimento arbitral será estabelecido pelo Tribunal, em conformidade 
com o Regulamento da Câmara. As Partes terão amplo direito de apresentar 
seus argumentos e suas provas (documental, testemunhal, pericial, etc.). 
Dentro da flexibilidade do procedimento arbitral, o Tribunal estabelecerá os 
prazos para a apresentação das alegações iniciais, Contestações, Réplicas e 
Tréplicas, Alegações Finais e as datas paras as Audiências de Instrução e de 
oitiva de Peritos e Testemunhas. O Tribunal determinará se a apresentação 
dos documentos será por meio eletrônico (o mais comum), e se as 
audiências serão virtuais ou presenciais. 
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10. A Prova Pericial na Arbitragem

10

A existência de conflitos durante a execução de contratos é uma realidade. 
Estes podem ser técnicos de engenharia, econômicos, contábeis e até 
mesmo societários. Na resolução desses conflitos, por meio da Arbitragem, 
habitualmente há necessidade de pericia. Contudo, ao contrário do 
estabelecido no Código de Processo Civil, na Lei de Arbitragem não há 
regramento quanto à prova pericial, apenas permitindo ao árbitro 
“determinar a realização de perícias” (Art. 22). 



Ainda, nos regulamentos das principais câmaras arbitrais brasileiras, 
praticamente não se encontra detalhamento de procedimentos para 
condução da perícia. Assim, a prova pericial possui certa variação em cada 
procedimento arbitral. Todavia, tal discricionariedade concedida ao julgador 
não deve deixar de zelar pelas garantias fundamentais e inerentes a todo 
processo, prezando pelo direito ao contraditório, pela igualdade das partes e 
se mantendo a imparcialidade e independência, tanto do julgador quanto de 
eventual perito.



Instaurada a Arbitragem, vem se tornando comum a apresentação do caso 
aos Árbitros logo no início do procedimento. Habitualmente, a apresentação 
é dividida entre questões de mérito e questões técnicas. Neste momento, já 
se torna claro aos árbitros a necessidade ou não de realização de prova 
pericial para auxiliá-los na instrução do procedimento. 



Nesse aspecto, é cada vez mais frequente um acurado detalhamento das 
matérias controvertidas, a fim de reduzir ao máximo ou, até mesmo, eliminar 
os quesitos, objetivando reduzir o custo e o prazo da prova pericial. 



Ainda, outro aspecto não padronizado na Arbitragem se refere à escolha do 
nome do perito. Usualmente se busca a indicação consensual entre as 
partes, podendo ser feita diretamente por acordo entre procuradores ou pela 
indicação de uma lista de nomes pelas partes, buscando escolher dentre 
aqueles em que houver coincidência. Em caso de não coincidência, caberá 
aos árbitros indicar aquele profissional de sua confiança, estando sua 
nomeação sujeita à aceitação pelas partes.



Não há explicito o momento exato de realização da prova pericia em 
arbitragens, que habitualmente ocorre antes de uma audiência de instrução, 
para que, em um único momento, sejam ouvidas as testemunhas fáticas e os 
técnicos. Assim, para se concluir a fase de instrução, além do laudo escrito e 
eventuais esclarecimentos, pode haver um prolongado interrogatório de 
Perito e Assistentes Técnicos, privilegiando o principio da oralidade. Neste 
caso, diferentemente do juízo estatal, os técnicos são arguidos tanto pelos 
árbitros quanto pelos procuradores das partes, com perguntas diretas ou 
cruzadas, podendo ainda haver a acareação entre o Perito e Assistentes 
Técnicos (hot tubbing).
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11. Sentença Arbitral
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A sentença arbitral é o ato por meio do qual o árbitro ou o tribunal arbitral 
decide uma ou mais questões que lhe foram levadas, colocando fim ao 
procedimento ou não. Assim como a sentença judicial, a arbitral pode ser 
terminativa, que põe fim à disputa sem resolução do mérito (quando, no 
exercício da competência-competência, o árbitro entender que a questão 
trazida à arbitragem não é arbitrável ou verificar que há vício de 
consentimento na convenção de arbitragem) ou definitiva, quando julga 
uma ou mais questões devolvidas pelas partes ao árbitro. Poderá ainda ser 
parcial, quando apenas parte das questões são decididas, restando ainda 
outras a decidir, ou final, quando todas as questões são resolvidas ou, se tiver 
havido prévia sentença parcial, quando todas as remanescentes são 
decididas.



A sentença arbitral definitiva pode ser declaratória, constitutiva ou 
condenatória e “produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos 
efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário” (art. 31 da Lei 
nº 9.307/96). Se for condenatória, a sentença arbitral vale como título 
executivo judicial e, na hipótese de não haver cumprimento voluntário, 
poderá ser judicialmente exigida por meio do procedimento de 
cumprimento de sentença.



A sentença arbitral terá forma escrita e deverá conter relatório, 
fundamentação, dispositivo, data e lugar em que foi proferida e assinatura 
dos árbitros, devendo decidir sobre a responsabilidade das partes acerca das 
custas e despesas com a arbitragem. Poderá haver, na sentença, condenação 
em verba decorrente de litigância de má-fé, se for o caso. Em arbitragem 
conduzida por tribunal arbitral, as sentenças são frequentemente proferidas 
por unanimidade, mas, para sua validade, basta que a decisão tenha sido 
tomada por maioria.



A sentença arbitral não está sujeita a recurso ou homologação pelo Poder 
Judiciário. Após proferida, qualquer das partes pode apresentar pedido de 
esclarecimentos, que equivalem aos embargos de declaração do processo 
civil perante a Justiça estatal, para correção de erro material, esclarecimento 
de obscuridade, dúvida ou contradição e pronunciamento sobre omissão. 



Estritamente nas hipóteses do art. 32 da Lei nº 9.307/96, que é considerado 
um rol taxativo, a sentença arbitral poderá ser anulada, desde que a parte 
interessada ingresse com ação anulatória (que segue o rito ordinário) no 
prazo decadencial de 90 da data em que foi intimado da sentença ou da 
última decisão de pedidos de esclarecimentos. Poderá também arguir a 
nulidade por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, se sua 
invalidade não tiver sido sanada pelo transcurso do prazo acima 
mencionado.
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12. Homologação de Sentença Estrangeira
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“Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora 
do território nacional”. (Parágrafo único do art. 34 da Lei 9.207/96) O conceito 
é geográfico. A homologação da sentença estrangeira é um processo que se 
destina a conferir eficácia no Brasil a uma decisão de Tribunal Arbitral 
proferida em outro país. 



A autoridade brasileira competente para homologar sentença arbitral 
estrangeira é o Superior Tribunal de Justiça (STJ). O processo de 
homologação se inicia eletronicamente no site do STJ por meio de uma 
petição dirigida ao Ministro Presidente daquele órgão. 



A petição inicial deverá ser acompanhada do original da sentença arbitral 
ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo consulado 
brasileiro e acompanhada de tradução oficial. Além disso, também deverá 
ser instruída com o original da convenção de arbitragem ou cópia 
devidamente certificada, acompanhada de tradução oficial (Art. 37 Lei 
9.307/96).



Haverá a citação da Parte requerida neste procedimento, a menos que, 
juntamente com a petição inicial, seja apresentada também uma declaração 
de anuência daquela Parte. 



Não haverá análise do mérito da sentença estrangeira pelo STF, mas 
apenas a recusa de ofício se o objeto do litígio for inarbitrável segundo o 
direito brasileiro, ou se a sentença estrangeira for contrária à ordem pública 
nacional (Art. 39 Lei 9.307/96).



Adicionalmente, a Lei de Arbitragem elenca em seu artigo 38 os motivos 
pelos quais a Parte requerida poderá solicitar que a sentença estrangeira 
não seja homologada pelo STF, motivos estes basicamente de nulidades no 
procedimento arbitral, jamais entrando no seu mérito.
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13. As Alterações na Lei de Arbitragm
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Não obstante a Lei de Arbitragem, promulgada em 1996, ser muito bem 
aceita pela comunidade jurídica e empresarial no Brasil, no segundo 
semestre de 2012, o Senado Federal criou uma Comissão de Juristas para 
análise e proposta de modificação da lei de arbitragem e criação de um 
texto legislativo para a mediação, inexistente ainda no país.



Após seis meses de trabalho profícuo, foram realizadas 13 reuniões e 
encaminhados 150 ofícios para entidades públicas e privadas para que 
oferecessem sugestões ao anteprojeto. Foram recebidas diversas sugestões 
e realizados 4 dias de audiências públicas e, ainda, 168 sugestões foram 
direcionadas pelo canal virtual.



Ao final foi encaminhado anteprojeto ao legislativo, sendo aprovadas as 
seguintes modificações: utilização da arbitragem na Administração Pública, 
processo de escolha de árbitros, possibilidade de sentenças parciais, 
definição da interrupção da prescrição pela instauração da arbitragem, 
alteração de nomenclatura de Supremo Tribunal Federal para Superior 
Tribunal de Justiça, relacionamento Poder Judiciário-Tribunal Arbitral, 
medidas cautelares e de urgência, carta arbitral, sentença arbitral 
complementar e alteração na Lei das Sociedades Anônimas. 



Cumpre destacar o trabalho dos membros desta comissão, aqui 
homenageados na pessoa do Ministro Luis Felipe Salomão, que conduziu os 
trabalhos com maestria e liderança, em amplo e irrestrito debate, 
permitindo inserir pequenas modificações que visaram contribuir para a 
ampliação do uso da arbitragem no país.
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