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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

ão são poucas as controvérsias envolvendo a sentença 

arbitral. Da mesma forma, costumam ser tormentosas 

as discussões sobre o cabimento e os efeitos da ação 

anulatória da sentença arbitral.  
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Neste artigo, vamos analisar os prazos da sentença arbi-

tral, a possibilidade de sentença parciais, os requisitos formais e 

obrigatórios da sentença arbitral, a ocorrência de decisões majo-

ritárias, a fixação das custas e dos honorários, as peculiaridades 

da decisão homologatória de transação, o procedimento de cien-

tificação das partes, o pedido de esclarecimentos (embargos ar-

bitrais), além dos efeitos da sentença arbitral, a possibilidade de 

sua invalidação e a respectiva ação anulatória, analisando-se, ao 

final, a possibilidade de impugnação da sentença arbitral em 

cumprimento de sentença. 

 

2. PRAZOS DA SENTENÇA ARBITRAL 

 

Diferentemente da redação original do CPC/73, que 

usava o termo “laudo arbitral”, a Lei de Arbitragem adotou a 

expressão “sentença arbitral”. E essa alteração foi ratificada pela 

Lei nº 13.129/2015, que deu nova redação ao art. 33, § 2º, II, da 

Lei nº 9.307/96. 

De um modo geral, “a sentença poderá ser condenatória, 

constitutiva ou declaratória”1, a depender da pretensão das par-

tes e da solução a ser dada no caso concreto2. Também pode ser 

definitiva, dirimindo o conflito (quando, por exemplo, o reque-

rido é condenado à obrigação de fazer postulada pelo reque-

rente), ou terminativa (nulidade da convenção, por exemplo), o 

que não encerra a controvérsia e obriga o prejudicado a buscar o 

Poder Judiciário.  

Diferentemente do que ocorre em âmbito judicial3, a sen-

tença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes, ou, 

 
1. CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e Resolu-
ção CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 323. 
2. A sentença arbitral também pode ser meramente homologatória (art. 28 da Lei de 
Arbitragem), sendo que, também nesse caso, devem ser observados os requisitos do 
art. 26 do referido diploma legal. 
3. Não se pode negar a possibilidade de o juiz e as partes celebrarem um calendário 
processual (art. 191 do CPC), definindo a data de prolação da sentença. 
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não havendo essa previsão, em um prazo de seis meses, contados 

da instauração do processo arbitral, ou da substituição do arbitro, 

nos termos do art. 23 da Lei de Arbitragem4. 

O legislador fixou tal prazo (seis meses) para prestigiar 

um dos vetores da arbitragem (a celeridade), entendendo, apa-

rentemente, que o referido lapso temporal seria suficiente para a 

conclusão do procedimento, o que, porém, não é a realidade do 

mercado. 

De toda forma, cabe destacar que as partes podem con-

vencionar um prazo distinto, seja por meio da cláusula arbitral, 

por compromisso ou por qualquer outra forma de declaração de 

vontade5. Os próprios regulamentos das entidades arbitrais po-

dem estipular um prazo diferente6. 

Na prática, a alteração do prazo da sentença arbitral no 

curso do procedimento, desde que de comum acordo pelas partes 

e pelo árbitro (salvo se houver prévia autorização das partes ou 

disposição específica no regulamento arbitral), pode se justifi-

car, por exemplo, em razão de uma instrução probatória com-

plexa7. 
 

4. Para Alexandre Câmara, caso se substitua o árbitro no curso do processo, o prazo 
de seis meses seria interrompido, voltando a correr por inteiro em benefício do árbitro 
substituto. Esta regra também seria aplicada quando um dos componentes do colegi-
ado tenha sido substituído (CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem, Lei n. 
9.307/96. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 112). No mesmo sentido: “A 

substituição do árbitro, por sua vez, faz restaurar o prazo primitivo, passando a ser a 
sua aceitação o marco inicial da contagem” (CAHALI, Francisco José. Curso de ar-
bitragem: mediação, conciliação e Resolução CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017, p. 325). 
5. MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso básico de direito arbitral: teoria e prática. 4. ed. 
Curitiba: Juruá, 2017, p. 250. 
6. No caso das arbitragens institucionais, não deve ser considerada a data em que as 
partes tomam ciência da decisão, mas quando esta foi enviada pelos árbitros, já que 

estes não têm controle e ingerência sobre o procedimento cartorário da entidade. 
7.Contrariamente, é possível que as partes e o árbitro convencionem a redução do 
prazo legal, em casos mais simples. Aliás, algumas instituições arbitrais (CAM-
CCBC, por exemplo) fornecem a opção por uma arbitragem expedita, cujo procedi-
mento pode se encerrar em até 90 dias. Sobre as vantagens e desvantagens da arbitra-
gem expedita em âmbito internacional, ver CARVELARIS, Andrea. L’accèlèration 
des procèdures arbitrales. Revista de Arbitragem e Mediação | vol. 45/2015 | p. 249 - 
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Importante destacar que o mero transcurso do prazo para 

a prolação da sentença arbitral não enseja, automaticamente, a 

nulidade da arbitragem, cabendo às partes notificar o árbitro ou 

o tribunal arbitral concedendo-lhe um prazo de dez dias (art. 12, 

III, da Lei de Arbitragem)8. A previsão é interessante, pois evita 

que uma das partes aguarde, maliciosamente, o transcurso do 

prazo, para, na sequência, dependendo do resultado, alegar a sua 

nulidade. 

Porém, ultrapassado esse prazo após a notificação do ár-

bitro, a sentença arbitral pode ser futuramente anulada (art. 32, 

VII, da Lei de Arbitragem)9. 

 

3. SENTENÇAS PARCIAIS 

 

Até o advento da Lei n. 13.129/2015, uma das hipóteses 

de nulidade da sentença arbitral ocorria quando o árbitro ou o 

tribunal arbitral não decidia “todo o litígio submetido à arbitra-

gem” (art. 32, V, da Lei de Arbitragem). Assim, durante muito 

tempo, discutiu-se a possibilidade de árbitros proferirem deci-

sões parciais. 

A controvérsia deixou de existir em razão da revogação 

do referido dispositivo e a inclusão do § 1º ao art. 23 (“os árbitros 

poderão proferir sentenças parciais”) pela Lei n. 13.129/201510.  

A alteração é positiva, e agiliza, na prática, o equaciona-

mento de algumas questões. 

 
277 | Abr - Jun / 2015. 
8. “Art. 12. (...) III – tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso III, desde 
que a parte interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, 
concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolação e apresentação da sentença arbi-

tral.” 
9. “Art. 32. É nula a sentença arbitral se: (...) VII – proferida fora do prazo, respeitado 
o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei.” 
10. O CPC também autoriza expressamente as decisões interlocutórias parciais de mé-
rito (art. 356), quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela dele mostrar-
se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento. Também autoriza 
a prolação de decisões de extinção parcial do processo (art. 354, parágrafo único). 
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Como destaca Carmona11, a sentença parcial pode ser útil 

ao interesse das partes. 

Imagine-se, por exemplo, um caso envolvendo a vali-

dade de um contrato em que a parte formula um complexo pe-

dido indenizatório, cuja quantificação demandaria prova técnica. 

Em vez de determinar a realização da perícia, que certamente 

onerará as partes e alongará o procedimento, os árbitros podem 

decidir primeiramente acerca da validade do próprio contrato (se 

houver impugnação nesse ponto ou se se tratar de vício evidente). 

Nessa hipótese, sendo anulado o instrumento, tornar-se-á despi-

cienda a prova pericial.  

Vale destacar que a sentença arbitral, ainda que parcial, 

ou o “julgamento por etapas”12, põe fim ao procedimento (art. 

29 da Lei de Arbitragem), gerando os mesmos efeitos – quanto 

ao capítulo decidido – de uma sentença arbitral completa ou fi-

nal. Nessa linha, e em tom hiperbólico, podemos afirmar que, na 

hipótese de múltiplas sentenças parciais, múltiplas podem ser as 

ações anulatórias.13  

 
11. “(...) a permissão para que sejam proferidas sentenças parciais pode vir ao encon-
tro do interesse das partes, que eventualmente terão necessidade de ver resolvidos 
rapidamente determinados pleitos, o que facilitará (ou condicionará) o normal desen-
volvimento de obrigações contratuais múltiplas. As sentenças arbitrais parciais certa-
mente entrarão em cogitação para dirimir litígios que demandem liquidação, bem 
como para as múltiplas demandas societárias, em que os contendentes muitas vezes 

precisam de decisão rápida acerca de partes dos litígios (que reclamam apenas reso-
lução de questões de direito)” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 
São Paulo: Atlas, 2009, p. 348-349). 
12. CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e Resolu-
ção CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 340. De acordo 
com o doutrinador, em razão da expressa previsão legal, mostra-se “desnecessária a 
usual anuência prévia das partes para o julgamento fracionado, em convenção, ata de 
missão ou termo de arbitragem”. 
13 A ação anulatória da sentença parcial deve ser proposta no prazo de 90 dias a partir 
do respectivo trânsito em julgado, e não do trânsito em julgado da última decisão do 
processo arbitral. STJ, REsp 1.519.041/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Ter-
ceira Turma, DJe 11.09.2015j: “Como assim lado, a sentença parcial arbitral resolve 
parte da causa (reconhecendo-se ou não o direito alegado pela parte, ou reputando-se 
ausente pressupostos ou condições de admissibilidade da tutela jurisdicional preten-
dida) em definitivo, ou seja, finaliza a arbitragem na extensão do que restou decidido, 
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Recentemente, o STJ14 reconheceu o cabimento de ação 

anulatória contra sentença parcial – que determinou a inclusão de 

determinada empresa no procedimento arbitral –, reformando o 

acórdão do tribunal local, que havia entendido que a aludida 

ação anulatória só poderia ser proposta contra a sentença arbitral 

final15. 

Em linhas gerais, restou asseverado no voto do Ministro 

Relator Marco Aurélio Bellizze que:  
a sentença arbitral final não substitui a sentença arbitral parcial, 

pois, como já assentado, possuem conteúdos distintos, e, como 

tal, hão de ser infirmadas, cada qual, por ação anulatória pró-

pria, observado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, pre-

visto no art. 33 da Lei n. 9.307/1996.  

Ademais, restou destacado que,  
em consonância com o sistema processual então vigente, abso-

lutamente admissível que, no âmbito do procedimento arbitral, 

assim como no processo judicial, os árbitros profiram decisão 

(sentença) que resolva a causa parcialmente, compreendida 

esta como o decisum que reconhece, ou não, o direito alegado 

pela parte (sentença de mérito), ou que repute ausentes pressu-

postos ou condições de admissibilidade da tutela jurisdicional 

pretendida (sentença terminativa)16. 

 
sendo, portanto, apta, no ponto, à formação da coisa julgada. Nessa medida, a ação 
anulatória destinada a infirmá-la – único meio admitido de impugnação do decisum – 
deve ser intentada de imediato, sob pena de a questão decidida tornar-se imutável, 

porquanto não mais passível de anulação pelo Poder Judiciário, a obstar, por conse-
guinte, que o Juízo arbitral profira nova decisão sobre a matéria”. 
14. REsp 1.543.564/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 1º-10-2018. 
15. Veja-se, ainda, sobre o tema, o preciso texto de José Rogério Cruz e Tucci (CRUZ 
E TUCCI, José Rogério. Os árbitros não são estouvados! (sobre as Jornadas de Direito 
Processual Civil). Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-ago-28/para-
doxo-corte-arbitros-nao-sao-estouvados-jornadas-direito-processual-civil>.2018). 
Acesso em: 7 fev. 2021. 
16. Com base nessa decisão do STJ, parece nítido que o conceito de sentença utilizado 
na arbitragem difere da definição de sentença empregada pelo CPC (“sentença é o 
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe 
fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” – art. 
203, § 1º), sendo certo, ainda, que a “sentença parcial” também não se confunde com 
as hipóteses dos arts. 356 e 354, parágrafo único, do diploma processual. Afirma-se 
isso porque a decisão que determinou a inclusão de uma empresa no procedimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art485
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art487
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Por fim, há quem considere que a decisão arbitral que 

confirma a respectiva jurisdição é uma sentença parcial, o que 

autoriza a propositura de ação anulatória no prazo de 90 (no-

venta) dias.17  

 

4. REQUISITOS FORMAIS E OBRIGATÓRIOS DA SEN-

TENÇA 

 

De acordo com o art. 24 da Lei de Arbitragem, a sentença 

arbitral deve ser escrita e assinada pelos árbitros, ainda que em 

língua estrangeira. Com efeito, não é permitida a prolação de 

sentença oral (diferentemente do procedimento em si, em que 

são admitidos depoimentos em vídeo, por exemplo), mesmo que 

exista registro audiovisual de seu conteúdo. Por se tratar de título 

executivo judicial, a forma escrita confere maior segurança às 

partes. 

Embora o art. 32 da Lei n. 9.307/96 não mencione ex-

pressamente a ausência de forma escrita da sentença arbitral 

como causa de nulidade dela18, entendemos que a questão está 
 

arbitral não se encaixaria, a rigor, na hipótese do art. 354, parágrafo único (extinção 
parcial do processo), e tampouco na do art. 356 (julgamento antecipado parcial do 
mérito – que, como dito, exige que um dos pedidos seja incontroverso e/ou esteja em 
condições de imediato julgamento). 
17 FICHTNER; José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, Andre 

Luís. Alegação da convenção de arbitragem, negócio jurídico processual e princípio 
da competência-competência na arbitragem comercial brasileira. Revista de Arbitra-
gem e Mediação | vol. 60/2019 | p. 113 - 130 | Jan - Mar / 2019. 
18. Existe controvérsia na doutrina acerca da taxatividade do rol do art. 32. Para 
alguns doutrinadores, o rol seria apenas exemplificativo e genérico. José Cretella 
Neto, por exemplo, afirma que “a sentença arbitral é espécie, de que o negócio ju-
rídico é gênero. Pode, portanto, padecer dos mesmos vícios que os atos jurídicos 
em geral, estipulados nos arts. 138 a 144 do novo Código Civil (erro ou ignorância), 

146 a 150 (dolo), 151 a 155 (coação), 156 (estado de perigo), 157 (lesão) e 167, § 
1º (simulação). Pode ser invalidada pelos mesmos motivos enumerados pelo Código 
em vigor a partir de 1-1-2001, ou seja, os constantes de seus arts.166 a 184 do Ca-
pítulo V (Da Invalidade dos Negócios Jurídicos), do Título I (Do Negócio Jurídico, 
do Livro III (Dos Fatos Jurídicos)” (CRETELLA NETO, José. Curso de arbitragem. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 121). No mesmo sentido: “Ainda que possam ser 
consideradas taxativas, como sustenta a doutrina majoritária, o inciso I, do art. 32 
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implícita, já que a disponibilização oral violaria, por si só, alguns 

requisitos do art. 26 (necessidade de indicação de data e local 

em que proferida, e exigência de que seja “assinada” pelos árbi-

tros). 

A rigor, a sentença arbitral deve ser assinada por todos 

os árbitros. Se algum deles não puder assinar, caberá ao presi-

dente do tribunal arbitral certificar tal fato. 

No tocante aos requisitos da sentença arbitral, deve ser 

observado o art. 26 da Lei n. 9.307/9619. 

De um modo geral, os requisitos da sentença arbitral se 

assemelham aos da sentença judicial (art. 489 do CPC)20. 

Afirma-se que essa equiparação fortalece “a identidade de am-

bas quanto à eficácia jurídica” e ainda “reforça a necessidade de 

se oferecer ao jurisdicionado uma satisfação do quanto avaliado 

e decidido”21. 

Em relação ao relatório, seja completo ou mais sucinto, 

ele contém a descrição dos fatos, dos pedidos e do próprio 

 
da Lei de Arbitragem, que trata da nulidade da sentença por nulidade do compro-
misso, permite interpretação próxima àquela sugerida por Cretella Neto. Não se 
pode negar que, ao se referir à nulidade da sentença por nulidade (absoluta ou rela-
tiva) do compromisso ou da cláusula, o inciso I do art. 32 da Lei de Arbitragem 
admite a nulidade da convenção e consequentemente da sentença em razão de todas 
as causas legais de nulidade (absoluta ou relativa) dos negócios jurídicos” (SCA-
VONE JR., Luiz Antonio. Manual de arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 171-172). Em sentido contrário, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem 
e processo. São Paulo: Atlas, 2009, p. 399. 
19.  “Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: I – o relatório, que 
conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; II – os fundamentos da decisão, 
onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, expressa-
mente, se os árbitros julgaram por equidade; III – o dispositivo, em que os árbitros 
resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cum-
primento da decisão, se for o caso; e IV – a data e o lugar em que foi proferida.” 
20.  “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I – o relatório, que conterá os 
nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e 
o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II – os fun-
damentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – o dispositivo, 
em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.” 
21.  CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e Reso-
lução CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 328. 
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conflito, criando uma moldura para o litígio. Isso é importante 

para que as partes e os próprios árbitros possam compreender e 

aferir com previsão os limites da arbitragem. 

No que tange ao dever de fundamentação, cabe aos árbi-

tros, assim como aos magistrados22, examinar os argumentos das 

partes e decidir de forma fundamentada23. A fundamentação está 

intimamente ligada ao princípio do contraditório e ao dever de 

“accountability” do julgador24. 

É preciso, porém, distinguir “fundamentação” de “moti-

vação” da decisão. Trata-se de conceitos distintos. Assim como 

o juiz, o árbitro não deve apenas motivar suas decisões, mas fun-

damentá-las, de modo justificado, para demonstrar às partes que 

sua decisão é a mais adequada para o caso concreto25. O julgador 
 

22.  Além da própria previsão constitucional (art. 93, IX), muitos dispositivos do 
CPC reforçam esse dever de fundamentação dos juízes, por exemplo, os arts. 11, 371, 
489, § 1º, entre outros. 
23. “A fundamentação a) possibilita o controle da decisão pelas partes, permitindo a 
verificação da coerência e racionalidade do pensamento do juiz, bem como a ausência 

de contradições; b) permite o controle da decisão pelo titular do poder; c) é a parte 
principal da decisão de onde se extrai a norma geral do caso concreto: o precedente e 
d) é a parte da decisão que são analisadas as questões incidentais” (MINAMI, M. Y.; 
PEIXOTO, Ravi. As questões prejudiciais incidentais, o regime especial da coisa jul-
gada e os possíveis problemas recursais. Revista de Processo, São Paulo, n. 277, p. 
323-343, mar. 2018). 
24. Com efeito, existe um “inegável entrelaçamento do princípio do contraditório com 
o princípio da fundamentação, propiciado pelo devido processo legal” (BRÊTAS, Ro-

naldo de Carvalho Dias. Processo constitucional e Estado Democrático de Direito. 3. 
ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 137). No mesmo sentido: “Hodiernamente, é 
preciso destacar, há uma amarração necessária entre os princípios da fundamentação 
e do contraditório” (NUNES, Dierle; VIANA, Aurélio. Precedentes: a mutação no 
ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 267). Vide também: “(...) o 
entrelaçamento entre contraditório e fundamentação impõe ao juiz levar em conside-
ração a postura hermenêutica e ‘prestar contas’ às partes. Portanto, é preciso atentar 
ao dever de consideração das teses trazidas” (THEODORO Jr., Humberto; NUNES, 

Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flavio Quinaud. Novo CPC: fun-
damentos e sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 349). 
25. Para Lenio Streck, “a motivação seria o apontamento pelo juiz dos elementos que 
ele – de modo individual e solitário – considerou mais relevantes no caso e que fize-
ram que ele tomasse tal decisão em determinado sentido – e não em outro – o que é 
diferente da fundamentação, por meio da qual deverá o magistrado convencer as par-
tes e a sociedade da correção de sua decisão” (THEODORO Jr., Humberto; NUNES, 
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que apenas “motiva” a decisão acaba, na prática, só indicando 

os argumentos capazes de embasar a sua pré-convicção. 

Michele Taruffo, ainda que em referência à esfera judi-

cial, faz algumas observações que se aplicam perfeitamente ao 

procedimento arbitral. O jurista italiano destaca as funções en-

doprocessual e extraprocessual da fundamentação. A primeira 

garante que a motivação seja útil às partes (conhecimento das 

razões e controle de eventuais equívocos pelo julgador), en-

quanto a segunda desnuda o caminho racional das razões adota-

das no contexto do ordenamento jurídico26.  

Ainda no plano da fundamentação, concordamos com 

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Filho quando afirma que o art. 

489, § 1º, do CPC se aplica à sentença arbitral27. 

Por sua vez, no que tange ao dispositivo da sentença ar-

bitral, é nele que o árbitro ou o painel arbitral efetivamente de-

cide as questões controvertidas, devendo haver congruência en-

tre o que foi pedido pelas partes e o que foi decidido, sob pena, 

inclusive, da prolação de sentenças cita, extra ou ultra petita, 

suscetíveis de invalidação (art. 32, IV, da Lei de Arbitragem). 

Por fim, quanto à data e ao local da assinatura da sen-

tença arbitral (art. 26, VI, da Lei n. 9.307/96), alguns comentá-

rios devem ser feitos. A data da assinatura da sentença arbitral 

põe termo à contagem do prazo (legal ou convencional) para a 

prolação da decisão e também indica a finalização do processo 

(ressalvada a hipótese de embargos arbitrais ou pedido de 

 
Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flavio Quinaud. Novo CPC: fun-
damentos e sistematização. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 333-334). 
26. TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (coord.). Estudos de direito processual civil: homenagem ao Professor 

Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 167-168.  
27. De acordo com o doutrinador, o “parágrafo 1º, do art. 489, do CPC de 2015, é 
aplicável à arbitragem, já que o livre convencimento devidamente motivado passou a 
exigir a observância pelo árbitro de todas as hipóteses abarcadas pelo artigo” (CAR-
NEIRO; Paulo Cezar Pinheiro; GRECO, Leonardo; PINHO, Humberto Dalla Bernar-
dina de. Temas controvertidos na arbitragem à Luz do Código de Processo Civil de 
2015. Rio de Janeiro: GZ, 2018, p. 246). 
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esclarecimentos). 

Por outro lado, o local de prolação da sentença arbitral é 

importante para identificar, por exemplo, se a sentença é nacional 

ou estrangeira (art. 34, parágrafo único, da Lei de Arbitragem). 

Isso é relevante para verificar a necessidade de sua homologação 

perante o Superior Tribunal de Justiça (na hipótese de sentença 

arbitral estrangeira) ou a possibilidade de execução imediata; a 

identificação do foro competente para conhecer e decidir questões 

relacionadas à arbitragem, inclusive quanto à ação anulatória do 

art. 32, entre outros28. 

 

5. DECISÕES MAJORITÁRIAS 

 

Tratando-se de tribunal arbitral, a Lei n. 9.307/96 esti-

pula que a “decisão será tomada por maioria”, sendo certo que, 

se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presi-

dente do tribunal arbitral (art. 24, § 1º). 

Evidentemente, a sentença majoritária tem a mesma 

força e eficácia de uma sentença proferida por um único árbitro 

ou por unanimidade (no caso de painel arbitral). 

A rigor, como o tribunal arbitral é formado em número 

ímpar, não haverá empate. Mas isso pode ocorrer em algumas 

situações, por exemplo, se um dos árbitros renunciar ou em caso 

de morte ou incapacidade, sem a respectiva reposição. Pode 

acontecer, ainda, de se estabelecer uma divergência qualitativa 

(procedência, improcedência e procedência parcial) e quantita-

tiva29 (fixação de valores distintos a título de indenização). 

 
28.  Em linhas gerais, a jurisprudência considera que a nacionalidade da sentença 
depende do local em que proferida. Em caso emblemático (Nuovo Pignoni x Petro-

mex), o fato de a sentença ter sido proferida no Brasil prevaleceu sobre o argumento 
de que a arbitragem havia sido administrada pela CCI, sediada em Paris (STJ, REsp 
1.234.554/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. em 24-5-2011). 
29 A doutrina defende que, em caso de divergência quantitativa, “o sistema da conti-
nência é o mais adequado, pois reflete de forma mais precisa a realidade. O sistema 
da média aritmética faz com que o voto vencedor não corresponda a nenhuma das 
posições estabelecidas pelos árbitros, o que representa um enorme contrassenso”. 
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Em tais situações, caberá ao presidente do painel deci-

dir30, a menos que as partes tenham ajustado de alguma outra 

forma31 ou exista regramento específico no regulamento da en-

tidade arbitral32. 

Cabe registrar, ainda, que os árbitros que divergirem da 

maioria poderão declarar seus votos em separado, nos termos do 

art. 24, § 2º, da Lei n. 9.307/96, permitindo que as partes tenham 

pleno conhecimento de sua posição33.  

 
VELMOVITSKY, Alex. Divergência e Dispersão de Votos na Arbitragem Domés-
tica. In: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro; GRECO, Leonardo; DALLA, Humberto 
(Orgs). Temas controvertidos na arbitragem à luz do Código de Processo Civil de 

2015. v. 2. Rio de Janeiro: GZ, 2020, p. 36. 
30 O presidente é normalmente escolhido por consenso das partes ou dos árbitros, ou 
por meio da entidade arbitral, razão pela qual é percebido como julgador de maior 
neutralidade, embora todos os demais árbitros devam ser independentes e imparciais. 
31. “Os problemas ocorrem no silêncio dos regulamentos e nas arbitragens ad hoc. 
Como resolver a divergência entre os árbitros? Há alguns critérios conhecidos e dis-
postos nos regimentos internos dos tribunais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, que autorizam a disposição dos votos em ordem decrescente de grandeza 

para se apurar a quantidade que alcançar a maioria e, ainda, na divergência qualitativa, 
que haja a votação com a participação de todos os julgadores, na primeira rodada, para 
a escolha de uma entre duas opções aleatoriamente selecionadas, repetindo-se depois 
a votação, com a vencedora e a remanescente, para o conhecimento da solução que 
prevalecerá. A questão está em saber se os árbitros podem aplicar uma dessas técnicas 
sem o prévio conhecimento das partes. O poder de decidir conferido aos árbitros de-
corre da estrita confiança neles depositada pelas partes, a recomendar, até mesmo para 
evitar a futura arguição de nulidade, que haja a consulta e a aquiescência das partes 

quanto ao critério de solução da divergência que será aplicado, sempre que não for 
possível alcançar a maioria, sendo ainda de todo aconselhável que, no silêncio dos 
regulamentos das Câmaras de Arbitragem, a matéria tenha merecido atenção e disci-
plina expressa no termo de arbitragem” (CARNEIRO; Paulo Cezar Pinheiro; GRECO, 
Leonardo; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Temas controvertidos na arbitra-
gem à Luz do Código de Processo Civil de 2015. Rio de Janeiro: GZ, 2018, p. XIII). 
32. É possível pensar, por exemplo, na possibilidade de um voto médio ou o “meio-
termo” (CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Aspectos processuais da nova lei de ar-

bitragem. In: CASELLA, Paulo Borba (coord.). Arbitragem: a Nova Lei Brasileira 
(9.307/96) e a praxe internacional. São Paulo: LTr, 1996, p. 131-156). Até mesmo no 
âmbito do Poder Judiciário a questão em torno da colheita dos votos é controversa. 
33. Vale lembrar que, na esfera do Poder Judiciário, o voto vencido é parte integrante 
do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento (art. 941, § 3º), 
o que, no plano judicial, evita a alegação de ausência de preenchimento do requisito 
de admissibilidade, em razão de o tema só ter sido enfrentado no voto condutor. 
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6. CUSTAS E DESPESAS COM A ARBITRAGEM. HO-

NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

 

De acordo com o art. 27 da Lei de Arbitragem, a sentença 

arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das 

custas e despesas com a arbitragem34, bem como sobre a verba 

decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as 

disposições da convenção de arbitragem, se houver. 

De um modo geral, não existe uma regra standard acerca 

da responsabilidade quanto aos custos e às despesas. Na prática, 

são as regras institucionais que disciplinam a questão, que cos-

tumam prever o reembolso da parte vencedora pela parte ven-

cida. 

Alguma controvérsia pode existir quando se tratar de 

“sucumbência recíproca”.  

Nesse caso, se não houver uma regra específica no regu-

lamento institucional, os árbitros terão autonomia para decidir a 

questão, aplicando os critérios da proporcionalidade e da razoa-

bilidade35, inclusive analisando a parcela de contribuição da 

 
34 Discute-se na doutrina as alternativas quando uma das partes não tem condições de 
pagar os valores do processo arbitral, inclusive para sua instauração, além de honorá-
rios de árbitros, entre outras despesas. Se uma das partes assumir os custos da outra 

para cobrar ao final, parece não haver maiores problemas. O problema é quando não 
existe tal possibilidade e a instituição arbitral também não encontra uma solução. Em 
tais situações, defende-se que “a consequência lógica para a situação de impossibili-
dade de resposta do tribunal arbitral em relação à controvérsia posta está na reassun-
ção da competência estatal para dirimir o conflito, por força da ineficácia da cláusula 
compromissória. Reafirmamos, portanto, que a falta de recursos financeiros, devida-
mente demonstrada e comprovada por quem alega, não pode jamais servir de impedi-
mento ao acesso à ordem jurídica e à resposta jurisdicional do conflito existente”. 

SANTAROSA, Humberto. A Impossibilidade de Pagamento das Custas da Arbitra-
gem Como Causa de Ineficácia da Convenção Arbitral. In: CARNEIRO, Paulo Cezar 
Pinheiro; GRECO, Leonardo; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (Orgs). Temas 
controvertidos na arbitragem à luz do Código de Processo Civil de 2015. v. 2. Rio de 
Janeiro: GZ, 2020, p. 184.  
35. Vale lembrar que, no plano judicial, o art. 8º do CPC dispõe que, ao aplicar o orde-
namento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 
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parte no prolongamento do procedimento e na oneração das par-

tes (testemunhos totalmente irrelevantes, por exemplo). 

Em relação aos honorários advocatícios, também não 

existe um regramento específico sobre o tema, seja na lei espe-

cial, seja nos regulamentos das instituições arbitrais. Nada 

obsta, porém, que as partes regulem a questão, estipulando as 

bases e condições para a incidência da aludida verba, ou mesmo 

pactuem a exclusão dos honorários advocatícios. 

 Na prática internacional, costuma-se remunerar a parte 

vencedora das despesas razoavelmente incorridas com os advo-

gados da causa, o que não parece ser o melhor caminho, pois a 

análise envolve muitas peculiaridades (valor da contratação, 

tempo despendido, complexidade do tema etc.) e pode gerar for-

tes divergências. 

Especificamente em relação à má-fé, muitos autores en-

tendem que os árbitros podem condenar a parte por litigância de 

má-fé36. Concordamos com o posicionamento, já que, na quali-

dade de juiz de fato e de direito (art. 18 da Lei n. 9.307/96), os 

árbitros não podem pactuar com condutas abusivas e protelató-

rias, capazes de atentar contra a dignidade da própria jurisdição 

arbitral37.  

 
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcio-
nalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 
36.  PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. São 
Paulo: Atlas, 2012, p. 296-297.  
37. No IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration, existem 
disposições estipulando sanções, na hipótese de condutas indevidas por parte dos ad-
vogados das partes: “26. If the Arbitral Tribunal, after giving the Parties notice and 
a reasonable opportunity to be heard, finds that a Party Representative has committed 
Misconduct, the Arbitral Tribunal, as appropriate, may: (a) admonish the Party Rep-
resentative;(b) draw appropriate inferences in assessing the evidence relied upon, or 

the legal arguments advanced by, the Party Representative; (c) consider the Party 
Representative’s Misconduct in apportioning the costs of the arbitration, indicating, 
if appropriate, how and in what amount the Party Representative’s Misconduct leads 
the Tribunal to a different apportionment of costs; (d) take any other appropriate 
measure in order to preserve the fairness and integrity of the proceedings. 27. In ad-
dressing issues of Misconduct, the Arbitral Tribunal should take into account: (a) the 
need to preserve the integrity and fairness of the arbitral proceedings and the 
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7. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO 

 

Existindo ou não cláusulas escalonadas (arb-med, por 

exemplo), as partes podem alcançar um acordo durante o proce-

dimento. 

O art. 28 da Lei de Arbitragem estabelece que se, no 

decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao 

litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido delas, 

declarar tal fato mediante sentença arbitral, que conterá os re-

quisitos do art. 26 da Lei. 

Na verdade, as partes têm duas opções: desistir da arbi-

tragem, o que ensejará a extinção do procedimento, ou requerer 

a homologação dos termos e das condições do acordo pelo árbi-

tro, que proferirá, então, uma sentença arbitral homologatória. 

Tal sentença deverá ter os mesmos requisitos de outras sentenças 

arbitrais (relatório, fundamentação, dispositivo, data e local). 

Desnecessário dizer que a sentença arbitral homologató-

ria também tem força de título executivo judicial (art. 515, VII, 

do CPC) e pode ser executada perante o Poder Judiciário, em 

caso de inadimplemento da transação. 

Questão interessante reside em saber se o árbitro poderia 

homologar eventual composição que extrapolasse os limites da 

convenção de arbitragem. Pensamos que, se as partes forem ca-

pazes e a matéria envolver direitos disponíveis, não haveria pro-

blema38, garantindo-se, dessa forma, a operosidade do sistema 

 
enforceability of the award; (b) the potential impact of a ruling regarding Misconduct 
on the rights of the Parties; (c) the nature and gravity of the Misconduct, including 
the extent to which the misconduct affects the conduct of the proceedings; (d) the good 

faith of the Party Representative; (e) relevant considerations of privilege and confi-
dentiality; and (f) the extent to which the Party represented by the Party Representa-
tive knew of, condoned, directed, or participated in Misconduct”. 
38. Este também é o entendimento de Paulo Hoffmann. Para o doutrinador, ainda que 
os termos de eventual acordo extrapolassem os limites da convenção, as partes, con-
sensualmente, poderiam requerer a providência ao árbitro, sendo uma espécie de adi-
tamento aos termos do compromisso arbitral (HOFFMAN, Paulo. Arbitragem no 
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arbitral39. 

 

8. CIENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

 

Com base na flexibilidade que rege o procedimento arbi-

tral, o art. 29 da Lei n. 9.307/96 estabelece que deverá “o árbitro, 

ou presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às par-

tes, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, 

mediante comprovação de recebimento, ou ainda, entregando-a 

diretamente às partes, mediante recibo”. 

Nessa linha, é possível, por exemplo, o envio de cópia da 

sentença arbitral por e-mail, desde que as partem tenham assim 

pactuado ou haja a inequívoca comprovação do recebimento da 

mensagem. 

Interessante observar que a lei faz referência “às partes” 

e não aos advogados das partes, mas, na prática, as intimações 

são realizadas em nomes dos advogados da causa40.  

Cahali confirma que a comunicação da sentença às partes 

tem sido feita através dos advogados constituídos com poderes 

para tanto, ressalvando que tem sido comum “a entrega de ori-

ginais da sentença, promovida em tantas vias quanto às partes, 

além daquela destinada aos arquivos do procedimento”41. 

A grande preocupação com a data de comunicação da 

sentença arbitral se refere ao início do prazo decadencial para 

eventual ação anulatória e/ou eventuais pedidos de esclareci-

mentos, que é contado a partir daquela (art. 33, § 1º, da Lei n. 

9.307/96). 

 
Brasil: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 323-324). 
39. Vale lembrar que o art. 515, § 2º, do CPC prevê a possibilidade de autocomposição 

envolvendo sujeito estranho ao processo e sobre relação jurídica que não tenha sido 
deduzida em juízo. 
40. No plano processual, os advogados das partes podem ser diretamente intimados 
para determinados atos processuais (por exemplo, na fase de cumprimento de sentença 
– art. 513, § 2º, I, do CPC). 
41. CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e Resolu-
ção CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 331. 
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9. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU EMBARGOS 

ARBITRAIS 

 

Como já destacado, não existe previsão legal de recurso 

contra a sentença arbitral42. Também não cabe ação rescisória43. 

Porém, a Lei de Arbitragem prevê expressamente que, no 

prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou 

da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for 

acordado entre as partes (ou estiver previsto no regimento da 

instituição arbitral), a parte interessada, mediante comunicação 

à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral 

que corrija qualquer erro material da sentença arbitral; esclareça 

alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral; 

ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia 

manifestar-se a decisão (art. 30)44. 

Uma vez provocado, o árbitro ou o tribunal arbitral deci-

dirá no prazo de dez dias – ou em prazo acordado com as partes 

–, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na forma do 

 
42. Embora não seja comum, as partes podem ajustar, porém, o cabimento de um re-
curso para que a sentença arbitral seja revista por outro órgão arbitral. Um exemplo 
de órgão arbitral que faz as vezes de órgão revisor é o International Centre for Settle-
ment of Investment Disputes (ICSID), cujo regulamento traz mecanismo nesses mol-

des (ver especialmente o artigo 50). Interpretation, Revision and Annulment of the 
Award: “(1) If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope 
of an award, either party may request interpretation of the award by an application 
in writing addressed to the Secretary-General. (2) The request shall, if possible, be 
submitted to the Tribunal which rendered the award. If this shall not be possible, a 
new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter. The 
Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of 
the award pending its decision”. 
43. O tema foi examinado na I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Con-
flitos, realizada em Brasília, editando-se Enunciado n. 1, no sentido de que “a sentença 
arbitral não está sujeita à ação rescisória”. No mesmo sentido, o Enunciado FPPC n. 
203. 
44. Algumas regras arbitrais possuem suas próprias hipóteses de cabimento dos em-
bargos arbitrais, o que, a nosso sentir, não impede que as partes também se valham 
daquelas situações previstas na Lei de Arbitragem. 
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art. 29 (art. 30, parágrafo único, da Lei n. 9.307/96). 

Cabe examinar, agora, algumas hipóteses de cabimento 

dos chamados embargos arbitrais. 

Ocorre o erro material45 quando há indicação equivocada 

de números, informações técnicas, cálculos, lapsos ortográficos, 

nomes, entre outros. São inconsistências facilmente perceptíveis 

que não demandam nenhuma atividade intelectual dos árbitros. 

Trata-se de efetiva inexatidão material. Há quem defenda que o 

defeito em questão pode até ser corrigido de ofício, enquanto 

ainda pendente o juízo arbitral46.  

Entendemos que o erro material pode eventualmente ser 

retificado pelo Poder Judiciário quando da execução da sentença 

arbitral, não havendo falar em invasão da competência do árbitro 

ou violação da jurisdição arbitral, uma vez que não haverá, a ri-

gor, alteração do conteúdo meritório da sentença arbitral.  

No que tange à obscuridade, contradição e omissão, são 

vícios amplamente conhecidos pelos operadores do direito. Em 

linhas gerais, existe obscuridade quando há falta de clareza ou 

imprecisão na decisão arbitral. Já a omissão decorre da não apre-

ciação de algum ponto ou argumento pelo árbitro. No caso da 

contradição, esta se materializa quando, no próprio texto, exis-

tem afirmações e entendimentos discrepantes, evidenciando 

uma “contradição interna”. 

Assim como no processo judicial, não devem ser admi-

tidos os chamados embargos com efeitos infringentes, cuja in-

tenção da parte é, na verdade, buscar a reforma da decisão, o 

que acabaria transformando os embargos em um recurso de re-

visão sem previsão legal. 

É claro que, ao sanar determinado vício, uma contradi-

ção, por exemplo, os árbitros podem acabar alterando algum 

ponto da decisão, inclusive repercutindo no resultado do 
 

45. No plano judicial, o erro material também justifica a oposição de embargos de 
declaração (art. 1.022, III, do CPC). 
46. CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e Resolu-
ção CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 337. 
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julgado, atribuindo, assim, efeitos infringentes ao recurso47. Mas 

isso não quer dizer que os embargos possam ser utilizados gene-

ricamente como instrumento de reconsideração ou revisão pelas 

partes. 

Note-se que, uma vez recebidos os embargos arbitrais e 

certificada a sua tempestividade, os árbitros, se assim entende-

rem – especialmente quando houver possibilidade de alteração 

da decisão –, devem determinar a intimação da parte contrária 

para ciência e eventual manifestação48. A ideia é evitar a “deci-

são-surpresa”, aquela que surpreende a parte, retirando a chance 

de prévia manifestação, o que, em última análise, viola o próprio 

o contraditório (art. 21, § 2º, da Lei de Arbitragem)49.  

Pensamos, inclusive, que a inobservância desse procedi-

mento pode justificar a propositura de eventual ação anulatória 

com base no art. 32, VIII, da lei especial, em razão da vulneração 

do princípio do contraditório. 

Por fim, vale lembrar que, a partir da decisão dos embar-

gos arbitrais, flui o prazo de 90 dias para a propositura de even-

tual ação anulatória (art. 33, § 1º, da Lei n. 9.307/96). 

 

10. EFEITOS DA SENTENÇA ARBITRAL 

 

Como já salientado, a sentença arbitral produz os 

 
47. Pense-se também na hipótese de os árbitros não terem analisado o argumento de 
prescrição. Se, em sede de embargos arbitrais, a prescrição vier a ser acolhida, poderá 
haver a alteração da decisão. 
48. Na esfera judicial, trata-se de norma cogente (art. 1.023, § 2º, do CPC). 
49 “É possível afirmar, desse modo, que independente da legislação aplicável, o prin-
cípio do contraditório, em toda sua amplitude, deve ser observado pelo árbitro, até 
mesmo quando se tratar de questão que ele possa se manifestar de forma oficiosa. A 

arbitragem não fica de fora da tendência atual, de que o julgador – árbitro ou juiz – 
deva dialogar com as partes, permitindo, assim, que elas influenciem no resultado 
final da demanda”. AFFONSO, Diego Costa. Notas Sobre a Proibição da Decisão-
Surpresa no Processo Civil e na Arbitragem. In: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro; 
GRECO, Leonardo; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (Orgs). Temas contro-
vertidos na arbitragem à luz do Código de Processo Civil de 2015. v. 2. Rio de Ja-
neiro: GZ, 2020, p. 116. 
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mesmos efeitos da sentença judicial, sendo considerada um tí-

tulo executivo judicial (art. 515, VII, do CPC). No passado, 

como visto, não era assim. Predominava a teoria contratualista, 

que defendia a necessidade de homologação judicial da sentença 

arbitral. 

Com o advento da Lei n. 9.307/96, a controvérsia restou 

superada, uma vez que o legislador, no art. 31, estabeleceu que 

“a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os 

mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Ju-

diciário, e, sendo condenatória, constitui título executivo”50. 

Vale apenas consignar que, com a prolação da sentença arbitral, 

encerra a investidura dos árbitros e a própria jurisdição arbitral 

(art. 29)51. 

Normalmente, a cognição arbitral é fracionada: julga-se 

primeiramente o mérito (sentença parcial) e depois se promove 

a liquidação, se necessário (sentença final). 

Com isso, na maioria dos casos, a sentença arbitral é su-

ficiente, por si só, para ser executada junto ao Poder Judiciário, 

demandando apenas meras atualizações e cálculos aritméticos.  

É possível, porém, que o órgão estatal tenha que intervir 

e colaborar, dando liquidez à decisão (art. 509 e seguintes do 

CPC). Embora a hipótese seja rara, as partes podem excluir da 

convenção de arbitragem, por expressa manifestação de von-

tade, a apuração do quantum debeatur. 

 

 
50. Tratando-se de sentença arbitral líquida, por exemplo, esta pode ser protestada no 
tabelionato competente (SOUZA, Eduardo Pacheco Ribeiro de. Noções fundamentais 
de direito registral e notarial. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 261) e também valer como 
título constitutivo de hipoteca judiciária (art. 495 do CPC). De acordo com o Enunci-

ado n. 9 da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Conflitos, “a sentença 
arbitral é hábil para inscrição, arquivamento, anotação, averbação ou registro em ór-
gãos de registros públicos, independentemente de manifestação do Poder Judiciário”. 
51. No plano judicial, a situação é diferente, pois, ainda que o juiz esgote seu ofício 
jurisdicional com a sentença (art. 494 do CPC), não perde sua investidura e/ou com-
petência, o que se verifica, por exemplo, quando gerencia a fase de cumprimento de 
sentença. 
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11. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL 

 

Utilizaremos o termo “invalidação”, e não “nulidade” da 

sentença arbitral, para evitar eventual confusão entre a sistemá-

tica das nulidades civis e as nulidades processuais. A rigor, a 

única hipótese que deveria ser tratada efetivamente sob a siste-

mática das nulidades civis é a do art. 32, I, da Lei n. 9.307/96 

(nulidade da convenção de arbitragem), por envolver um efetivo 

negócio jurídico. 

Nesse compasso, há quem afirme que “a invalidade de 

sentença é matéria que deve ser analisada com as lentes do di-

reito processual; por sua vez, a nulidade da convenção (causa 

legal para aquela) se apura com base nos elementos do direito 

civil (direito material)”52.  

Por sua vez, Joaquim Muniz destaca que a maioria dos 

casos ensejadores da ação cabível para impugnar a sentença ar-

bitral materializa nulidades relativas, e não nulidades absolutas, 

razão pela qual prefere adotar o termo “ação anulatória”, em vez 

de “ação de nulidade”53. 

Controvérsias à parte, cabe analisar as hipóteses para a 

invalidação da sentença arbitral perante o Judiciário.54 

Nesse particular, os incisos do art. 32 da Lei n. 9.307/96 
 

52. CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e Resolu-

ção CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 384. 
53. MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso básico de direito arbitral: teoria e prática. 4. 
ed. Curitiba: Juruá, 2017, p. 267. 
54 Há quem defenda, sob o prisma do ordenamento jurídico português, a possibilidade 
de se estabelecer a competência do juízo arbitral para a ação anulatória (arbitrabili-
dade da pretensão anulatória). Sobre o tema, ver COSTA E SILVA, Paula. A arbitra-
bilidade da pretensão anulatória de decisão arbitral: expansão da arbitragem a um do-
mínio improvável? Revista de Arbitragem e Mediação | vol. 47/2015 | p. 233 – 244 | 

Out – Dez / 2015. Nesse particular, vale lembrar que a Lei nº 9.307/96 estabelece que 
a “parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a decla-
ração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei”. Porém, a lei 
especial não restringe, ao menos expressamente, a possibilidade de as partes conven-
cionarem a arbitrabilidade da pretensão anulatória. Trata-se de tema complexo que 
demandaria uma obra específica a respeito, enfrentando-se a (i)legalidade de tal con-
venção, à luz do art. 5º, XXXV, da CF e da própria Lei de Arbitragem. 
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estabelecem que a sentença será nula se: 
I – for nula a convenção de arbitragem; 

II – emanou de quem não podia ser árbitro; 
III – não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 

IV – for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

V – (revogado) 

VI – comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão 

ou corrupção passiva; 

VII – proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, 

III, desta Lei; e 

VIII – forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, 

§ 2º, desta Lei. 

Trata-se de rol taxativo55. Sob essa perspectiva, as partes 

não podem ampliar, ainda que de comum acordo, as causas de 

invalidação da sentença arbitral56. Por outro lado, podem, em 

 
55. No mesmo sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. São 
Paulo: Atlas, 2009, p. 399. Em sentido contrário, CRETELLA NETO, José. Curso de 
arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 121. Por sua vez, Rafael Estrela Nó-
brega pondera que a taxatividade “deve ser interpretada com algum temperamento. 

Não se pode perder de vista que os dispositivos são, na realidade, espécies de errores 
in procedendo que podem ensejar o controle da sentença arbitral. Nessas categorias, 
devem ser enquadráveis quaisquer questões processuais afetas a direitos fundamentais 
ligados ao devido processo legal e à autonomia da vontade, que eventualmente inci-
dam sobre a sentença arbitral, devendo ambos conviver harmonicamente. Essa visão 
mitigada da taxatividade deve incidir, por exemplo, sobre o inciso VIII do art. 32. 
Além da nulidade por descumprimento dos princípios expressos no art. 21, § 2º, deve-
se entender incluídos todos os princípios intrínsecos ao devido processo legal, ainda 

que não constem do dispositivo” (NÓBREGA, Rafael Estrela. Análise crítica quanto 
à não sujeição da sentença arbitral a controle judicial em relação à apreciação de pro-
vas. In: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro; GRECO, Leonardo; PINHO, Humberto 
Dalla Bernardina de (orgs.). Temas controvertidos na arbitragem à luz do Código de 
Processo Civil de 2015. Rio de Janeiro: GZ, 2018, p. 257). 
56. Como destaca Leonardo Greco, é “essencial a preservação da finality da arbitra-
gem, ou seja, que os meios de impugnação judicial da decisão por quaisquer funda-
mentos fiquem restritos ao que prevê a legislação específica, excluída qualquer outra 

ação anulatória ou rescisória, assim como o recurso ao artifício de considerar a decisão 
arbitral inexistente, para poder simplesmente ignorá-la. Se as partes convencionaram 
a arbitragem, por esse caminho deve a controvérsia ser resolvida, com os meios que 
lhe são próprios, caso contrário de nada terá adiantado o seu uso. Será mais um dos 
tantos litígios que vai se eternizar nos tribunais” (GRECO, Leonardo. Controle juris-
dicional da arbitragem. In: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro; GRECO, Leonardo; PI-
NHO, Humberto Dalla Bernardina de (orgs.). Temas controvertidos na arbitragem à luz 
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princípio, renunciar ao direito de ajuizar ação anulatória, salvo 

se essa disposição importar em violação aos princípios do con-

traditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro 

e de seu livre convencimento, expressamente consagrados no 

art. 21, § 2º, e erigidos – pelo próprio legislador – como núcleo 

duro das garantias fundamentais em sede arbitral.  

Não custa lembrar que o error in judicando, por si só, 

não é causa de desconstituição da sentença arbitral. Logo, 

mesmo que ambas as partes não se conformem com o resultado 

arbitral decorrente do erro no julgamento, não podem pactuar 

uma hipótese adicional de invalidação da sentença57. 

Antes de analisar cada uma das hipóteses do art. 32, im-

portante registrar que não cabe a ação anulatória do art. 33 da 

Lei de Arbitragem quando se tratar de sentença arbitral estran-

geira, uma vez que esta só produz efeitos no Brasil após sua ho-

mologação pelo STJ, de modo que qualquer discussão quanto a 

esse aspecto deve ser travada no referido procedimento de ho-

mologação. 

Da mesma forma, vale mencionar que a lei não exige 

eventual exaurimento de outros recursos (embargos arbitrais, 

por exemplo) antes do manejo da ação anulatória, o que, porém, 

não é pacífico e recomenda prudência.58 
 

do Código de Processo Civil de 2015. Rio de Janeiro: GZ, 2018, p. 8). 
57. Daniel Vianna Vargas sustenta que as partes podem “inserir na convenção de ar-
bitragem que eventual pretensão anulatória será conhecida pelo próprio tribunal arbi-
tral, seja no seu juízo de admissibilidade, seja no mérito da pretensão. Admite-se, 
portanto, convenção que defina a competência para o conhecimento da pretensão anu-
latória para o próprio tribunal arbitral” (VARGAS, Daniel Vianna. Cláusula de renún-
cia à ação anulatória: os limites das disposições de direitos nas convenções de arbitra-
gem. In: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro; GRECO, Leonardo; PINHO, Humberto 
Dalla Bernardina de (orgs.). Temas controvertidos na arbitragem à luz do Código de 

Processo Civil de 2015. Rio de Janeiro: GZ, 2018, p. 60). 
58 “No caso da arbitragem, a parte não pode voluntariamente abrir mão da jurisdição 
arbitral – especialmente quando se vê na iminência de ser derrotada– para, no decorrer 
do processo, invocar a intervenção estatal. Vale dizer: o mesmo ônus de alegação que 
vigora no início do processo arbitral acompanha a parte até o efetivo respectivo des-
fecho. Como dissemos então, quer pela vinculação da parte à arbitragem, quer pelo 
caráter excepcional da intervenção estatal, não há como tratar a possibilidade de obter 
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Pois bem, especificamente em relação ao inciso I do art. 

32 (“nula a convenção de arbitragem”), andou bem o legislador 

de 2015 ao alterar a expressão “nulidade do compromisso” por 

“nulidade da convenção de arbitragem”, pois o legislador ante-

rior tinha dito menos do que queria dizer. 

Como se sabe, os poderes dos árbitros decorrem da con-

venção de arbitragem. Nesse sentido, se esta não existir e/ou não 

tiver validade e eficácia (aqui devem ser examinados os requisi-

tos do negócio jurídico em geral, previstos nos arts. 166, 16 e 

171 do Código Civil) – o que deve ser apontado pela parte na 

primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos (art. 

20 da Lei n. 9.307/96) para a decisão dos árbitros (art. 8º, pará-

grafo único) –, a futura sentença arbitral poderá ser invalidada. 

No que tange ao inciso II do art. 32 (“emanou de quem 

não podia ser árbitro”), já analisamos os requisitos para a atua-

ção como árbitro. Em resumo, além da incapacidade civil59, al-

gumas restrições decorrentes da Constituição Federal e de leis 

especiais impedem a atuação do profissional como árbitro. 

Como visto, o art. 14 da Lei de Arbitragem também im-

pede a atuação como árbitro de pessoas que tenham, com as par-

tes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações 

que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juí-

zes. 

Eventualmente, a convenção arbitral pode estabelecer al-

gum requisito específico (possuir determinada qualificação es-

pecífica ou integrar determinada classe profissional, por 

 
a resposta às pretensões deduzidas como mera faculdade. Para que se chegue ao Judi-
ciário, é jurídica e eticamente exigível que a parte esgote toda a demanda – não apenas 
a inaugural – perante o órgão arbitral”. YARSHELL, Flávio. Ainda sobre o caráter 

subsidiário do controle jurisdicional estatal da sentença arbitral. Revista de Arbitra-
gem e Mediação, São Paulo, v. 50, p. 155-163, jul.-set. 2016. 
59. Como explica Carmona, não basta que o árbitro seja capaz no momento da deci-
são, “é preciso que a capacidade perdure todo o arco do procedimento, desde a data 
da aceitação do encargo (momento em que se instaura a arbitragem) até o instante em 
que o laudo é proferido” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. São 
Paulo: Atlas, 2009, p. 402). 
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exemplo), o que também deve ser observado, sob pena de inva-

lidação da sentença arbitral. 

Em todos os casos, a parte deve suscitar a questão na pri-

meira oportunidade, sob pena de eventual preclusão da matéria 

e, consequentemente, do direito de manejar a ação anulatória. 

Com relação ao inciso III (não contiver os requisitos do 

art. 26 da Lei de Arbitragem), a hipótese é objetiva. Se a sentença 

arbitral (forma escrita) não contiver relatório, fundamentação, 

dispositivo, assinatura, data e local em que foi proferida, poderá 

ser invalidada.  

Assim, por exemplo, uma sentença arbitral sem funda-

mentação – ou que deixou de examinar os principais argumentos 

veiculados pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclu-

são adotada pelo julgador – poderá ser invalidada. No caso da 

ausência de fundamentação, vale lembrar que ação anulatória 

não tem como objetivo a revisão do mérito, mas sim impugnar o 

vício (a forma como o mérito foi decidido), o que, uma vez sa-

nado, pode repercutir no resultado final. É claro que o vício deve 

ser relevante60 e não ter sido sanado por eventuais embargos ar-

bitrais. 

No que toca ao inciso IV (“for proferida fora dos limites 

da convenção de arbitragem”), alguns esclarecimentos devem 

ser feitos. Como se sabe, a convenção de arbitragem delimita e 

regula os poderes conferidos pelas partes aos árbitros. 

Nessa toada, não pode o árbitro proferir sentença citra, 

extra ou ultra petita. Com efeito, não pode decidir aquém do que 

foi ajustado pelas partes, inventar algo que não foi pedido e con-

ceder mais do que fora pleiteado. 

Em tais hipóteses, será cabível a ação anulatória, e os ár-

bitros terão que retificar a sentença arbitral, seja para examinar 

o ponto não analisado (art. 33, § 4º), seja para suprimir “algo 
 

60. Um relatório sucinto não significa ausência de relatório. Além disso, a não indica-
ção da nacionalidade da sentença arbitral, por exemplo, em razão da ausência do local 
de sua prolação, pode, eventualmente, ser desconsiderada, se outros documentos acos-
tados aos autos puderem fornecer a informação. 
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estranho”, e, ainda, para excluir a parcela conferida a maior (en-

tendemos que, nesse caso, basta a preservação da parte sadia do 

julgamento61). Com efeito, sempre que possível, devem ser pre-

servadas as partes da sentença arbitral que estiverem dentro dos 

limites da convenção. 

Note-se que, se houver vício quanto ao procedimento es-

tabelecido na convenção de arbitragem (número de árbitros, 

forma de escolha do presidente, vedação do julgamento por 

equidade etc.), também será cabível a ação anulatória com base 

nesse inciso IV. 

Em relação ao inciso VI (“comprovado que foi proferida 

por prevaricação62, concussão63 ou corrupção passiva64”), vale 

lembrar que os árbitros são equiparados aos funcionários públi-

cos, inclusive para fins da legislação penal (art. 17 da Lei de Ar-

bitragem). Assim, se praticarem qualquer dos três delitos 

 
61 CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e Resolução 
CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 394. 
62.  Prevaricação – “Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sen-
timento pessoal: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. Art. 319-A. Deixar 
o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso 
o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano”. 
63.  Concussão – “Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem inde-
vida: Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa. § 1º Se o funcionário exige tributo 
ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, em-
prega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: Pena – reclusão, 
de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. § 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio 
ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos: Pena – 
reclusão, de dois a doze anos, e multa”. 
64.  Corrupção passiva – “Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, di-

reta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 
(dois) a 12 (doze) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conse-
quência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer 
ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. § 2º Se o funcionário pratica, 
deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a 
pedido ou influência de outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa”. 
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mencionados acima65, a sentença arbitral será anulada. 

Sustenta-se que não há necessidade de que o árbitro já 

tenha sido condenado para que o prejudicado possa ajuizar a res-

pectiva ação anulatória, podendo, eventualmente, a prova do de-

lito ser produzida na própria demanda, com a ressalva de que o 

respectivo resultado independe do desfecho do processo crimi-

nal66. 

Alguma controvérsia pode existir se algum dos crimes 

tiver sido cometido apenas pelo árbitro que restou vencido. Pen-

samos que, nessa hipótese, em razão da inexistência de revisão 

meritória da sentença arbitral, não há, a princípio, maiores pre-

juízos para as partes, devendo ser mantida a sentença arbitral, 

sem prejuízo de eventuais medidas contra o árbitro. 

Com relação ao inciso VII (“proferida fora do prazo, res-

peitado o disposto no art. 12, inciso III”), já vimos que a sentença 

arbitral deve ser proferida no prazo de seis meses (art. 23 da Lei 

de Arbitragem), salvo se outro tiver sido acordado expressa-

mente pelas partes.  

Em qualquer caso, afigura-se indispensável a prévia no-

tificação do árbitro (ou do tribunal) para que profira a decisão 

no prazo de dez dias, conforme o art. 12, III, da lei especial. 

Como o dispositivo fala em notificação pela “parte interessada”, 

há quem entenda que a parte inerte, isto é, aquela que não noti-

ficou o julgador, não poderá propor a ação anulatória67.  

Por fim, o inciso VIII do art. 32 dispõe que será cabível 

a ação anulatória se forem desrespeitados os princípios de que 

trata o art. 21, § 2º, da Lei de Arbitragem. A matéria já foi exa-

minada com mais densidade acima, mas cabe lembrar que no 

 
65.  No plano judicial, vale lembrar que é cabível ação rescisória se restar verificado 
que a decisão foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz 
(art. 966, I, do CPC). 
66.  CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, conciliação e Reso-
lução CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 396. 
67. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
409. 
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procedimento arbitral devem ser sempre observados e respeita-

dos os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da 

imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. 

Atenção especial deve-se ter diante das alegações de vi-

olação ao princípio do contraditório. Isso porque não é qualquer 

situação que autoriza a propositura da ação anulatória. Deve ha-

ver um concreto déficit na ampla defesa e no direito de influir 

eficazmente na convicção do julgador. Nesse contexto, o mero 

indeferimento de uma prova inútil ou irrelevante pelo árbitro não 

legitima a propositura da ação anulatória. 

Questão altamente controvertida se refere à possibilidade 

de o árbitro decidir com base em fundamento jurídico não sus-

citado pelas partes. No plano judicial, a questão está regulada no 

art. 10 do CPC (“O juiz não pode decidir, em grau algum de ju-

risdição, com base em fundamento a respeito do qual não se te-

nha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”). 

Porém, como o CPC não se aplica automaticamente ao 

procedimento arbitral, pode surgir a dúvida. Em nossa opinião, 

o árbitro deve sim intimar as partes antes de decidir com base 

em fundamento não debatido previamente por elas. 

Como já destacado, na consolidação do Estado Demo-

crático de Direito, o contraditório passou a ser compreendido 

não apenas como o direito de participar do procedimento, de ou-

vir e de ser ouvido (direito de informação-reação), mas sim de 

participar do diálogo e de influir ativamente na construção do 

pronunciamento. 

De forma sistemática, Leonardo Greco destaca que o 

contraditório-influência, considerado um “megaprincípio”68, 

pressupõe: 

a) audiência bilateral, com ampla possibilidade de 
 

68. GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. v. I; GRECO, Leonardo. Contraditório efetivo (art. 7º). Revista Eletrônica de 
Direito Processual – REDP, Rio de Janeiro, v. 15, jan.-jun. 2015. Disponível em: 
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp, p. 301. Acesso em: 7 fev. 2021. 
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impugnar e de contrariar os atos dos demais sujeitos do 

processo, de modo que nenhuma questão seja decidida 

sem prévia audiência das partes;  

b) o direito de apresentar alegações, propor e produzir pro-

vas, de participar da produção das provas requeridas pelo 

adversário ou determinadas de ofício pelo julgador;  

c) que os prazos para a prática dos atos processuais devem 

ser suficientes;  

d) que contraditório eficaz é sempre prévio, anterior a qual-

quer decisão, devendo a sua postergação ser excepcional 

e fundamentada na convicção firme da existência do di-

reito do requerente e na cuidadosa ponderação dos inte-

resses em jogo e dos riscos da antecipação ou da poster-

gação da decisão; e  

e) o direito de intervenção dos contrainteressados: o contra-

ditório participativo pressupõe que todos os contrainte-

ressados tenham o direito de intervir no processo e exer-

cer amplamente as prerrogativas inerentes ao direito de 

defesa, preservando o direito de discutir os efeitos da de-

cisão que tenha sido produzida sem a sua plena partici-

pação. 

De fato, o contraditório é o modo de concretização da 

democracia, servindo como instrumento de legitimação do exer-

cício do poder jurisdicional69. É a garantia de que as partes terão 

não apenas o direito de informação e manifestação, mas também 

o direito de ver seus argumentos considerados pelo julgador, as-

sim como já decidiu o Supremo Tribunal Federal70 e algumas 

cortes internacionais71.  
 

69. CAMBI, Eduardo. Direito constitucional à prova no processo civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001, p. 15. 
70. STF, MS 24.268/MG, Pleno, rel. Min. designado para acórdão Gilmar Mendes, 
DJ 17-9-2004. 
71.  De acordo com Neil Andrews, “the Court of Appeal in English v Emery Reim-
bold & Strick Ltd noted that Article 6 (1) [da Convenção Europeia de Direitos Hu-
manos] requires that a judgment should contain reasons that are sufficient to demon-
strate that the essential issues that have been raised by the parties have been 
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Portanto, entendemos que, se o árbitro decidir com base 

em fundamento sobre o qual não deu a oportunidade de as partes 

se manifestarem previamente, será cabível a ação anulatória, em 

razão da violação do princípio do contraditório. 

Nessa toada, Joaquim Muniz faz referência ao caso Engel 

Austria vs. Don Trade, em que a Corte de Apelação de Paris teria 

invalidado sentença arbitral internacional fundamentada em vio-

lação do contraditório (argumento não debatido previamente pe-

las partes)72. 

 

12. AÇÃO ANULATÓRIA: PRAZOS E PROCEDIMENTO 

 

Como já mencionado, a ação para a invalidação da sen-

tença arbitral, seja total ou parcial, com base nas hipóteses do 

art. 32 da Lei de Arbitragem, seguirá as regras do CPC73 e “de-

verá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o rece-

bimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, 

ou da decisão do pedido de esclarecimentos” (art. 33, § 1º, da 

Lei n. 9.397/96).74 
 

addressed by domestic court and how those issues have been resolved” (ANDREWS, 
Neil. Identifying principles of Civil Justice. Revista de Processo, São Paulo, n. 178, 
p. 107-121, dez. 2009). 
72. MUNIZ, Joaquim de Paiva. Curso básico de direito arbitral: teoria e prática. 4. 
ed. Curitiba: Juruá, 2017, p. 280. 
73. Em 2015, o art. 33, incluindo caput e seus parágrafos, foi alterado pela Lei n. 
13.129, estabelecendo que todo procedimento da ação anulatória seguirá o procedi-
mento comum previsto no CPC (arts. 318 e seguintes do CPC). 
74 Sobre a possibilidade de se estabelecer contratualmente foro internacional para jul-
gamento da ação anulatória de sentença arbitral proferida no Brasil, ver ALMEIDA, 
Ricardo Ramalho. Competência internacional para a ação anulatória de sentença ar-
bitral e a eleição de foro no novo Código de Processo Civil. Revista de Arbitragem e 
Mediação | vol. 47/2015 | p. 85 - 103 | Out - Dez / 2015. Em resumo, o doutrinador 

entende que “se se entender que a jurisdição é concorrente, caberia a eleição de foro 
para determinar o judiciário internacionalmente competente para tal ação, sempre que 
se tratar de sentença arbitral com dupla ou múltipla nacionalidade, em virtude da exis-
tência de critérios legais distintos, para a determinação da nacionalidade da sentença, 
em diferentes ordenamentos jurídicos. Por outro lado, se se entender que a jurisdição 
é exclusiva, a eleição de foro não seria eficaz para derrogar a competência internaci-
onal brasileira, com o que ficaria assegurado o controle judicial da legalidade da 
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O referido prazo é decadencial e, portanto, não se inter-

rompe nem se suspende. Entendemos que também não pode ser 

dilatado por convenção das partes. Apesar de se tratar de um 

prazo curto (90 dias corridos), guarda relação com a celeridade 

que se espera do procedimento arbitral, bem como com a defini-

ção de seu resultado75.  

Importante destacar que o prazo flui separadamente para 

cada parte, uma vez que o termo a quo é a data de notificação da 

sentença arbitral, o que pode acontecer em dias diferentes para 

os interessados. 

A legitimidade passiva da ação anulatória é da parte su-

cumbente no procedimento arbitral. Importante destacar que os 

árbitros ou as instituições arbitrais não possuem legitimidade 

para figurar no polo passivo da aludida demanda76. 

Uma vez julgada procedente a ação, será invalidada, no 

todo ou em parte, a sentença arbitral, e o juiz, se for o caso, de-

terminará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira nova sen-

tença arbitral (art. 33, § 2º). É o caso, por exemplo, das hipóteses 

previstas nos incisos III e IV do art. 32 (não contiver os requisi-

tos do art. 26 e for proferida fora dos limites da convenção de 

arbitragem).  

 
sentença no Brasil”. 
75. Há quem sustente o cabimento de ação declaratória autônoma, mesmo fora do 

prazo decadencial de 90 (noventa) dias, quando se tratar da “ineficácia da jurisdição 
arbitral”, o que se daria nos casos de nulidade absoluta, ineficácia ou inexistência da 
convenção ou da própria instauração do procedimento arbitral. Tal ação não teria 
como fundamento a sentença arbitral em si, mas a nulidade do procedimento ou da 
própria jurisdição arbitral (CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem: mediação, 
conciliação e Resolução CNJ 125/10. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 403-407). Como exemplo, o doutrinador cita situações envolvendo direitos indis-
poníveis ou pessoas sem capacidade, bem como de nulidade absoluta da convenção 

arbitral em razão de simulação. Entretanto, destaca que “a melhor opção será a apre-
sentação da ação de desconstituição na forma prevista na lei, mesmo que fundamen-
tada em motivos capazes de ensejar a ação declaratória”. 
76. Enunciado n. 7 da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Conflitos: 
“Os árbitros ou instituições arbitrais não possuem legitimidade para figurar no polo 
passivo da ação prevista no art. 33, caput, e § 4º, da Lei n. 9.307/96, no cumprimento 
de sentença arbitral e em tutelas de urgência”. 
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Tratando-se de sentença ultra petita, como já mencio-

nado, entendemos que o juiz pode invalidar apenas a parte que 

excede o escopo da convenção de arbitragem. 

Importante ter em mente que o Poder Judiciário não rea-

precia o mérito da arbitragem, mesmo em caso de invalidação 

da decisão. Sob esse prisma, ou invalida a decisão para simples-

mente desconstituí-la (nulidade da convenção de arbitragem, por 

exemplo – art. 32, I)77, ou a invalida para determinar que os ár-

bitros profiram nova sentença arbitral (julgamento citra petita, 

por exemplo – art. 32, IV). 

De toda forma, sempre que possível, mesmo em caso de 

invalidação da sentença arbitral, devem ser aproveitados os atos 

praticados no procedimento arbitral não contaminados pelo ví-

cio.  

Assim, por exemplo, se a violação ao contraditório ocor-

reu apenas em determinada etapa do procedimento, as fases an-

teriores devem permanecer hígidas. O mesmo se diga acerca da 

sentença arbitral que, independentemente de eventuais embar-

gos arbitrais, não examinou todos os pedidos formulados pelas 

partes. Sob essa ótica, preserva-se o que foi decidido, comple-

mentando-se78. 

Por fim, vale mencionar que a mera propositura da ação 

declaratória não suspende os efeitos da sentença arbitral, cabendo 

à parte interessada, se for o caso, pleitear ao juiz da causa a con-

cessão de tutela provisória (de urgência ou de evidência) para tal 

finalidade. 

 

 
77. Nessa hipótese específica, nada impede que as partes firmem nova convenção ar-
bitral para submeter o conflito à jurisdição arbitral, observadas evidentemente as ar-

bitrabilidades subjetiva e objetiva. O que não é permitido é o Poder Judiciário julgar, 
diretamente, o conflito propriamente dito, diante da ausência da jurisdição arbitral. O 
julgamento do conflito pelo Poder Judiciário depende da provocação da jurisdição 
estatal pelo interessado. 
78. A própria Lei de Arbitragem prevê que a parte interessada poderá ingressar em 
juízo para requerer a prolação de sentença arbitral complementar, se o árbitro não 
decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem (art. 33, § 4º). 
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13. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL EM CUM-

PRIMENTO DE SENTENÇA 

 

Além do manejo da ação anulatória para invalidar a sen-

tença arbitral, o interessado pode requerer “a decretação da nu-

lidade da sentença arbitral” em sede de impugnação na fase de 

cumprimento de sentença, observando-se o disposto nos arts. 

525 e seguintes do CPC. 

Com isso, se a sentença arbitral (nacional ou internacio-

nal79) estiver sendo executada judicialmente, pode o interessado 

oferecer impugnação, requerendo a invalidação da referida de-

cisão. 

Vale lembrar que o art. 525, § 1º, do CPC indica algumas 

matérias que podem ser veiculadas em sede de impugnação 

(falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o pro-

cesso correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade 

do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou 

avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida 

de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; e qualquer causa modificativa ou extintiva da obriga-

ção, como pagamento, novação, compensação, transação ou 

prescrição, desde que supervenientes à sentença). 

A rigor, portanto, o executado poderá alegar, em sua im-

pugnação, todas essas matérias, bem como as causas de invali-

dação da sentença arbitral listadas no art. 32 da Lei de Arbitra-

gem. Deve observar, contudo, o prazo de 90 (noventa) dias pre-

visto no § 1º do referido dispositivo80.  

Ultrapassado esse prazo na fase de cumprimento de sen-

tença, não poderá mais o executado requerer a invalidação da 

 
79. No caso da sentença arbitral internacional, esta deve ser primeiro homologada pelo 
STJ para que possa produzir efeitos no Brasil. 
80. Sobre o tema, o Enunciado n. 10 da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial 
de Litígios estabelece que “o pedido de declaração de nulidade da sentença arbitral 
formulado em impugnação ao cumprimento da sentença deve ser apresentado no 
prazo do art. 33 da Lei n. 9.307/96”. 
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sentença arbitral com base nas hipóteses da Lei de Arbitragem.81  

Questão sensível pode acontecer se a causa de invalida-

ção (corrupção, por exemplo) só for descoberta após o prazo de 

noventa dias. Nessa hipótese, poder-se-ia pensar na flexibiliza-

ção do referido prazo, à luz da ordem pública processual. 
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