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1. Introdução. 

A arbitragem pode ser entendida, numa definição sem delongas, 

como a técnica utilizada para a solução de controvérsias, por meio da intervenção de 

uma ou mais pessoas – os árbitros –, que recebe(m) poderes oriundos de uma convenção 

privada, para decidir(em) sobre determinado conflito e, ao decidir(em), tem(têm) a sua 

decisão equiparada a uma decisão judicial, com eficácia imediata. 

Na arbitragem, importância crucial tem a convenção de arbitragem. 

O sistema pátrio, seguindo de perto o modelo utilizado na França, optou por tratar da 

cláusula compromissória e do compromisso arbitral, como formadores do termo 

convenção de arbitragem, como condição sine qua non para o regular funcionamento da 

arbitragem2. 

A cláusula compromissória, em conceito resumido, é o dispositivo 

inserido num instrumento particular, firmado entre as partes, onde se prevê que todas as 

controvérsias (ou apenas determinadas controvérsias) que eventualmente surjam a partir 

do negócio jurídico objeto daquele contrato, e que tratem de direitos disponíveis, serão 

                                                           
1 In: Contratos empresariais interpretados pelos tribunais. Ed. Quartier Latin, 2014. 
2 No sistema brasileiro prevalece o entendimento de que são necessárias tanto a cláusula compromissória, 
como também o compromisso arbitral para a instituição da arbitragem – ao contrário de outros sistemas 
jurídicos, mais modernos, que apenas têm previsto a cláusula compromissória para tanto. Em certo 
aspecto, é disso que trataremos em nosso texto: da possibilidade de se considerar instituída a arbitragem, 
com uma cláusula compromissória cheia.   
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resolvidas mediante arbitragem. A citada cláusula, vale mencionar, também pode ser 

firmada posteriormente ao próprio contrato, de forma autônoma, dele passando a ser 

parte integrante.  

O compromisso arbitral, diferentemente da cláusula 

compromissória, necessita de alguns elementos constitutivos de sua validade, tais como: 

partes devidamente qualificadas; o(s) árbitro(s) – ou a especificação da entidade apta a 

indicá-los –, o objeto da arbitragem e o local onde deverá ser proferida a sentença. A 

ausência de um desses elementos poderá, em decorrência da formalidade de que deve 

estar revestido, levar à nulidade do compromisso arbitral3. 

Até o advento da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996), apenas o 

Código de Processo Civil dispunha de forma expressa sobre a matéria (arts. 1072 a 1102 

do referido diploma). Naqueles tempos, a mera existência da cláusula compromissória 

não obrigava a outra parte a cumpri-la. A parte que se sentisse prejudicada poderia 

resolver tal questão mediante insurgência, em juízo, contra tal recusa, pedindo perdas e 

danos, ou, então, pleiteando que o Magistrado obrigasse a parte renitente a cumprir tal 

dispositivo (obrigação de fazer) – providências estas que, certamente, consumiam muito 

tempo, atentando contra uma das principais características da arbitragem, que é a 

celeridade. E, para piorar, o CPC determinava que a decisão do árbitro (então chamada 

de laudo arbitral), para ter eficácia e plena validade, deveria ser homologado 

judicialmente (o que também acabava por tirar da arbitragem a característica e a 

pretensão de rapidez)4. 

                                                           
3 Pode-se ainda mencionar, como formalismo necessário, ser imperioso que o compromisso se dê por 
instrumento público ou por particular, desde que na presença de duas testemunhas que deverão subscrevê-
lo. Há, ainda, outros tantos elementos, que não os mencionados acima, que são apenas complementares e, 
dessa forma, facultativos – o que, evidentemente, em caso de estarem ausentes, não implicariam a 
nulidade do documento (v.g., o local onde se desenvolverá a arbitragem, ao contrário do local onde a 
sentença deve ser proferida, que é elemento obrigatório, é facultativo num compromisso arbitral; a 
autorização de julgamento por eqüidade, entre outros). 
4 “A arbitragem é um ‘equivalente jurisdicional’. Nos campos em que cabível, substitui, faz as vezes, do 
processo judicial. A sentença arbitral tem a eficácia e a autoridade correspondentes à da sentença judicial 
(Lei 9.307, art. 31). Isso significa que ela é apta a produzir efeitos idênticos ao da sentença judicial 
independentemente de qualquer chancela ou homologação do Poder Judiciário. Por outro lado, ela adquire 
a estabilidade da coisa julgada. Apenas poderá ser desfeita nas hipóteses e formas previstas em lei (Lei 
9.307, arts. 32 e 33) – TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e parceria público-privada. In: TALAMINI, 
Eduardo e JUSTEN, Mônica Spezia (Coord). Parcerias público-privadas: um enfoque 
multidisciplinar . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
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2. Instituição da arbitragem: a autonomia da cláusula 

compromissória. 

 

Entretanto – em nossa opinião –, desde a edição da Lei de 

Arbitragem, tanto uma (cláusula compromissória), como outro (compromisso arbitral), 

estariam aptos a instituir o juízo arbitral. E, se dúvidas persistem, parece-nos que uma 

interpretação adequada da própria lei, as afastam: se o(s) árbitro(s) nomeado(s) pelas 

partes contratantes aceitar(em) o encargo que se lhe(s) incumbe, instaurado estará o 

juízo arbitral, sem necessidade de se firmar um compromisso arbitral específico para 

tanto5. Só não chegam a esta conclusão aqueles que não interpretam sistematicamente o 

art. 5º e o art. 19 da Lei, fixando-se apenas no que reza o art. 7º, que se refere à situação 

isolada e específica, qual seja, a execução específica de cláusula compromissória vazia 

(ou à execução de cláusula compromissória que não contenha mecanismo de autuação 

imediata para nomeação de árbitros). Adiante, importantes observações a respeito, de 

lavra de Carlos Alberto Carmona: 

Conseqüência da autonomia da cláusula compromissória é a possibilidade do 
próprio árbitro decidir acerca de qualquer controvérsia que diga respeito à 
convenção de arbitragem. [...] A decisão que o árbitro tomar a respeito da questão 
que vier a ser submetida acerca da existência, validade, extensão e eficácia da 
convenção de arbitragem não será, de qualquer modo, inatacável, eis que poderá a 
parte eventualmente inconformada utilizar-se do expediente de que trata o art. 32 
para impugnar a decisão final6.  
 

A adoção desse posicionamento do legislador brasileiro decorre do 

fato de a lei pátria ter se espelhado na chamada Lei Modelo, da UNCITRAL, de 1985, 

com algumas inserções extraídas do disposto no modelo adotado pela França, e do 

Pacto de Genebra. Assim, apesar da lei atualmente em vigência ainda fazer menção a 

ambos os termos, a verdade é que a pretensão do legislador foi que, tanto uma, como 

outro, podem instituir o juízo arbitral – algo que não ocorria anteriormente, com relação 

à cláusula compromissória, conforme já visto nas linhas anteriores.  

E, como bem concluiu o mesmo Carlos Alberto Carmona,  

                                                           
5 Nestes termos falou CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo – um comentário à Lei 
9.307/96. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 29.  
6 Ob. Cit., p. 120. 
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a convenção de arbitragem tem um duplo caráter: como acordo de vontades, 
vincula as partes no que se refere a litígios atuais ou futuros, obrigando-as, 
reciprocamente à submissão ao juízo arbitral; como pacto processual, seus 
objetivos são os de derrogar a jurisdição estatal, submetendo as partes à jurisdição 
dos árbitros. Portanto, basta a convenção de arbitragem (cláusula ou compromisso) 
para afastar a competência do juiz togado, sendo irrelevante estar ou não instaurado 
o juízo arbitral (art. 19)7. 

 

Com a maior autonomia conferida à cláusula compromissória pela 

Lei de Arbitragem, deu-se lhe a possibilidade de executá-la, mais rapidamente e com 

maior eficácia, em caso de uma das partes se recusar a aceitar a instituição do juízo 

arbitral. Se isso ocorrer, poderá a parte que se sentir prejudicada invocar a tutela 

jurisdicional (art. 7º da lei) para fazer cumprir de forma imediata a cláusula, evitando 

assim que, a exemplo do que ocorria no passado, torne-se ela verdadeira letra morta. E 

se, ainda com a interveniência do Magistrado, a outra parte mantiver-se renitente quanto 

à instituição da arbitragem, o Juiz determinará como se dará a arbitragem, que deverá 

ser devidamente cumprida.   

Assim, se a cláusula compromissória, como dito anteriormente, 

passou a gozar, com o advento da atual lei, de total e plena autonomia – podendo até 

mesmo ser firmada à parte do contrato em si –, não nos parece a melhor solução ter que 

se valer da atuação judicial, em caso de uma das partes se portar de forma renitente, 

recusando-se à arbitragem, quando convocada para tal8. Ora, se se propaga a autonomia 

da cláusula compromissória, este princípio deve ser analisado sob um enfoque mais 

abrangente – e, dentro do que pretende o presente texto, de maneira conjunta a outro 

importante princípio do instituto, que é o da competência-competência (Kompetenz-

Kompetenz). Como bem indicado por Adriana Noemi Pucci, “ambos são fundamentais 

para o correto desenvolvimento da arbitragem”9. 

                                                           
7  Ob. Cit., p. 73. 
8 Assim, não se deve perder de vista que a mera existência da cláusula, muitas vezes, é insuficiente para 
se instituir, de forma direta, o juízo arbitral, sendo necessário que as partes venham a dispor sobre a forma 
que se instituirá a arbitragem, seu objeto e objetivo, a forma de ser regida, o(s) árbitro(s) por ela(s) 
responsável(is), etc., de tal sorte que para muitos dos críticos da lei, neste particular, o ideal seria que as 
partes, já no momento de firmarem o contrato contendo o objeto principal (negócio jurídico principal), 
firmassem também o compromisso arbitral, a fim de que a arbitragem já se encontrasse devidamente 
delimitada. Reputamos que a melhor solução talvez esteja em indicar uma Câmara Arbitral renomada, de 
reputação ilibada e, mais que isso, com Regulamento bastante detalhado acerca da instituição da 
arbitragem, o que poderá suprir eventual omissão da cláusula compromissória.      
9 PUCCI, Adriana Noemi.  O princípio da competência-competência. In: Revista do Advogado – AASP 
– abr-2013, n. 119, p. 14. 



5 

 

 

3. O princípio da Kompetenz-Kompetenz e a cláusula 

compromissória cheia. 

 

O princípio acima referido (competência-competência) é um dos 

basilares da nossa Lei de Arbitragem, tendo sido por ela recepcionado, no parágrafo 

único, do art. 8° 10. Corresponde ele, em primeiro lugar, ao poder de o árbitro decidir a 

respeito de sua própria competência, já que o controle judicial sobre a cláusula 

compromissória deve ser posterior, em eventual ação da anulação da sentença arbitral11. 

A prioridade cronológica do árbitro, em relação ao juiz togado – 

contido no dispositivo legal acima referido –, coaduna-se com o princípio da boa-fé 

objetiva, ao dar ao árbitro, antes, a possibilidade de decidir a respeito de sua 

competência. Nesse sentido, Pedro Batista Martins afirma:  

A lei é bastante clara e contundente: a convenção de arbitragem é autônoma em 
relação ao contrato em que estiver inserta, cabendo ao árbitro decidir as questões 
acerca da existência, validade eficácia da convenção de arbitragem e do contrato 
que contenha a cláusula compromissória. Ora, se foi eleita a via de arbitragem, é 
nela, e através dela, somente, que se examinará a argüição de nulidade, invalidade 
e ineficácia do contrato e da convenção de arbitragem. A atuação da justiça 
comum, por vontade manifesta das partes, perfaz-se ulteriormente. Em face 
subseqüente à arbitragem12. 

 

Ora, se as partes, no exercício da autonomia da vontade, pactuaram 

– quando firmaram a cláusula compromissória –, resolver suas pendências por meio da 

arbitragem, não pode uma delas, depois, quando surgido o conflito, pretender se afastar 

desse compromisso, sob pena de violação a outro princípio básico dos contratos (do 

pacta sunt servanda), bem como de retornar-se, de certa forma, ao sistema anterior à 

Lei de Arbitragem, quando a parte prejudicada com a omissão proposital da outra, tinha 
                                                           
10 “Art. 8º: A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal 
sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 
Parágrafo único. Caberá ao arbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da 
existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula 
compromissória.” 
11 Conforme Francisco José Cahali, “Kompetenz-kompetenz: originário do direito alemão, este princípio, 
exclusivo da arbitragem, foi adotado pelo parágrafo único, do art. 8º da Lei 9.307/1996, ao se estabelecer 
que “Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, 
validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória” 
(In: CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 96-97).  
12 MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 136. 
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que recorrer ao Judiciário, postulando perdas e danos, ou, então que o Magistrado 

obrigasse a parte renitente a cumprir o compromisso firmado, submetendo-se à 

arbitragem (ação de cumprimento de obrigação de fazer). 

Ainda sobre o princípio da competência-competência, vale dizer 

que ele produz dois efeitos: um positivo, outro negativo. A eficácia positiva refere-se à 

consolidação da jurisdição do árbitro. A competência do árbitro, pela vontade das 

partes, é imediata, antecedendo cronologicamente então, à jurisdição do juiz togado, 

cuja competência, como dito, apenas surge posteriormente, por ocasião de eventual 

pedido de anulação da sentença arbitral. Já o efeito negativo afasta, de plano, qualquer 

intervenção judicial que se pretenda para resolver questões a respeito da validade, 

eficácia ou nulidade da cláusula compromissória ou do contrato em que estiver 

contemplada.  

Como bem ponderou a mesma Adriana Noemi Pucci, já acima 

referida,  

desconhecer que o árbitro é o primeiro com competência decidir a respeito da sua 
jurisdição é convalidar que uma das partes, a que reluta se submeter a arbitragem, 
agiu de forma ao contrária ao princípio da boa-fé; é validar o venire contra factum 
proprium. O contrato é lei entres as partes e a justiça togada deve fazer valer a lei e 
o convencionado por essas. Assim, existindo cláusula compromissória, deve o juiz 
togado, sem exceção, declarar-se incompetente e encaminhar as partes à 
arbitragem, para que o árbitro decida, em primeiro lugar, se possui ou não 
jurisdição para conhecer dessa controvérsia. Insistimos. Na sua origem, a 
arbitragem é contratual, uma vez que a obrigação de as partes resolverem  suas 
pendências por meio da arbitragem emerge de uma cláusula, inserida em um 
contrato,  que  é o resultado da autonomia da vontade das partes. São as partes que 
escolhem acudir à arbitragem e afastar a justiça togada dessa controvérsia. A 
autonomia da vontade em matéria contratual foi recepcionada pelo ordenamento 
jurídico por meio de princípios que garantam a força do pactuado, a estabilidade do 
contratado. Esses princípios, o pacta sunt servanda, a boa-fé objetiva, o venire 
contra factum proprium, são os alicerces da economia, pois dão garantia e 
segurança jurídica  à atividade desenvolvida pelos diversos agentes por meio da 
celebração de contratos13. 

 

Luiz Olavo Baptista, assim se manifestou sobre o assunto: 

A cláusula compromissória distingue-se por ser genérica objetivando resolver 
número não definido de divergências enquanto o compromisso arbitral é 
específico, visando à solução de uma ou mais controvérsias, já existentes e 
definidas. É o futuro condicional, em oposição ao presente. Dessa diferença, 

                                                           
13 PUCCI, Adriana Noemi.  O princípio da competência-competência..., p. 17-18. 
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temporal e modal, deduziu-se, com sutileza, que a cláusula compromissória é 
prenunciadora ou precursora do compromisso. Entretanto, dedução não subsiste, 
pois nem todo compromisso é procedido de cláusula compromissória. O 
compromisso somente sucede a esta se, e quando, ocorrer desavença a qual as 
partes não possam contornar e quando a cláusula compromissória não fizer 
referência a algum regulamento arbitral que supra a necessidade do 
compromisso. A cláusula chamada de “vazia” apenas indica que as controvérsias 
entre as partes serão solucionadas por arbitragem; não determina o número de 
árbitros, por exemplo, se a arbitragem será ad hoc ou institucional. E, em sendo 
esta internacional, nada refere em relação ao idioma e à lei aplicável. Nela, as 
partes terão que resolver estes aspectos que podem constar de um compromisso ou 
documento de efeitos similares, o qual detalhará a cláusula arbitral e permitirá que 
se instaure a arbitragem14 – grifamos. 

 

Em sentido bastante semelhante, Luiz Antônio Scavone Júnior assim 

se posicionou, embasado inclusive em decisões do Judiciário – os destaques no texto 

abaixo transcrito são nossos:  

A cláusula arbitral cheia é aquela que contém os requisitos mínimos pra que 
possa ser instaurado o procedimento arbitral (as condições mínimas do art. 10 
da Lei de Arbitragem), como, por exemplo, a forma de indicação dos árbitros, o 
local etc., tornando prescindível o compromisso arbitral. Nesse sentido, o 
julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Arbitragem – Compromisso arbitral 
– Intervenção judicial – Desnecessidade – Cláusula compromissória estabelecida 
pelas partes do tipo “cheia”, na qual os contratantes elegem o órgão arbitral e se 
obrigam a aceitar as normas por ele impostas, preexistentes e de pleno 
conhecimento dos envolvidos. Inaplicabilidade do art. 7° da Lei 9.307/1996” (TJSP 
- RT 824/211). Existem duas formas de cláusula arbitral cheia: a) Cláusula arbitral 
cheia mediante a qual as partes pactuam todas as condições para a instauração da 
arbitragem; e b) Cláusula arbitral cheia que se refere às regras de uma 
entidade especializada. Neste último caso, tratar-se-á de arbitragem 
institucional e não há necessidade de as partes estabelecerem todo o 
procedimento, vez que se vinculam ao procedimento regulamentar da 
entidade que escolheram. No mesmo sentido: “Lei de Arbitragem – 
Inconstitucionalidade afastada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – 
Consideração a respeito da questão – Não cabimento – recurso não provido. 
Contrato - Compromisso arbitral – Cláusula ‘cheia’ – Nulidade – Inexistência – 
Contratantes que elegeram o órgão arbitral e se obrigaram a aceitar as normas por 
ele impostas – Aplicação do Art. 7° da mesma lei que trata de cláusula ‘vazia’ – 
Arbitragem já instituída – Tentativa de paralisação da solução da controvérsia – 
Inadmissível descumprimento de cláusulas contratuais  - Reserva mental – 
Caracterização. Cláusula compromissória que fixa o objeto da arbitragem – 
Cientificação do alegado descumprimento de cláusulas  - Ocorrência – 
Regulamento da Câmara de Comércio – Nulidade da cláusula 5.9 – Não 
verificação – Regulamento que assegura, em qualquer hipótese, o contraditório  
- Recurso não provido – Embargos de declaração – Sentença – Aplicação de multa 
– Acerto – Argumentos já usados – repetição – Intuito manifestante protelatório – 

                                                           
14 BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex, 2011, p. 95. 
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Caracterização – Recurso não provido (Ap. Civ. 296.036-4/4, rel. Des. Sousa Lima, 
j. 13.11.2003)15. 

  

Embora o art. 10 da Lei de Arbitragem faça referência apenas ao 

compromisso arbitral, pode-se entender que os requisitos devem se estender à cláusula 

arbitral cheia. Sendo assim, não seria necessário, sempre, firmar compromisso arbitral, 

depois de instaurado o conflito: a cláusula arbitral, sendo cheia, conteria os requisitos 

suficientes à instauração da arbitragem, sem a necessidade do compromisso posterior. 

Tem este entendimento também o recém citado Luiz Antônio Scavone Júnior, que, ao 

tratar do art. 10 da lei, nestes mesmos termos, arrematou: “seguindo a doutrina pátria, 

admitimos a instituição da arbitragem independentemente do compromisso, apenas com 

a cláusula arbitral cheia, ou seja, com cláusula arbitral que contenha os requisitos para 

instauração do juízo arbitral, que gera o mesmo efeito do compromisso e dele 

prescinde”16.  

Ora, se a arbitragem tem origem na vontade das partes contratantes e, 

posteriormente, uma delas contesta a instauração do processo arbitral, sem que o 

fundamento seja uma possível nulidade do contrato, ou da própria cláusula (situações 

em que, reconhecemos, seria difícil ao árbitro insistir em querer afirmar a sua 

competência), mas sim por mera alegação “manifestamente maliciosa, incidindo na 

                                                           
15 SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antônio. Manual de arbitragem. 2ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 84. A respeito do tema vale também trazer a lição de Donaldo Armelin: 
“A Lei n. 9.307/96 prescreve os elementos essenciais do compromisso em seu artigo 10 e sua dicção, 
impondo a obrigatoriedade destes nesse documento, sinaliza serem eles essenciais à higidez desse ato. 
Não obstante, a doutrina tem se inclinado no sentido de entender que não se deve ater o intérprete à 
rigidez do texto legal, devendo os árbitros valer-se do disposto no §único do art. 19 da lei de regência, 
que permite a explicitação pelas partes de questão relativa ao compromisso, que enseje dúvidas de 
interpretação ou dificulte ou impossibilite a realização da arbitragem. Em suma, a ausência de algum ou 
alguns dos requisitos legais, que não impeçam a realização da arbitragem ou a concretização de seus 
efeitos, deve ser relevada. Também não pode ser olvidado que, tendo as partes optado, nos termos do art. 
5°, da referida lei, pelas regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a 
arbitragem será instituída e processada de acordo com essas regras, o que autoriza concluir que os 
elementos obrigatórios do compromisso arbitral, consoante a disciplina resultante dessas regras, poderão 
ser diversos daqueles previstos no art. 10 acima referido. Essenciais, segundo a Lei n. 9.307/96 serão, 
além da qualificação das partes, e dos árbitros, a delimitação do litígio submetido à arbitragem, o lugar 
em que deverá ser prolatada a sentença e a assinatura dos litigantes no instrumento do compromisso, 
documentando a sua opção pela via arbitral” – ARMELIN, Donaldo. Acão de nulidade da sentença 
arbitral. In Arbitragem e desenvolvimento (coord. BERTASI, Maria Odete Duque & CORRÊA 
NETTO, Oscavo Cordeiro). São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 124. 
16 Ob. Cit., p. 91. 
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proibição ética do ‘venire contra factura proprium’” 17, parece-nos que seria legítimo que 

o árbitro desprezasse este argumento e se pronunciasse sobre a matéria decidida.  

A fase pré-processual da arbitragem – quando houver uma cláusula 

arbitral que funcione fisiologicamente –, esgota-se com o ato de aceitação do(s) 

árbitro(s), sem que seja imprescindível celebrar o compromisso arbitral, afinal, o 

objetivo perseguido com a cláusula é a instauração do juízo arbitral – e isso obtém-se 

com a inserção da cláusula arbitral no contrato –, razão pela qual não é indispensável 

que, depois, seja também firmado o compromisso para organizar, concretamente, o 

juízo arbitral, afinal, a cláusula arbitral “pode ser completa, a ponto de conter todos os 

detalhes para a organização do tribunal arbitral em caso de ser necessária a solução de 

litígio (e basta pensar na hipótese de reportar-se o contrato que contenha a cláusula às 

regras de um órgão arbitral institucional), de tal sorte que estará de antemão (isto é, 

antes mesmo da ocorrência do fato) organizado o juízo arbitral, sem a necessidade do 

compromisso”18. 

Não é por outro motivo que Carmona assim adverte: 

“A partir da nova Lei devem os operadores do direito ter cuidado especial na 
redação da cláusula compromissória, pois dependerá da excelência da cláusula a 
instauração da arbitragem sem o auxílio do Pode Judiciário na hipótese de 
resistência de um dos contratantes. 
Já se viu que, de acordo com o disposto no art. 19 da Lei, institui-se o juízo arbitral 
tanto que os árbitros nomeados aceitem o encargo. Desta feita, existindo cláusula 
arbitral que informe desde logo pelo menos o modo de indicar os árbitros, estes 
estarão investidos do poder de julgar tão logo manifestem a aceitação do encargo. 
A forma de indicação dos árbitros constará da própria cláusula, podendo os 
contratantes reportar-se às regras de órgãos institucionais”19 – grifamos.  
 

 

João Bosco Lee trilha caminho semelhante ao afirmar que, como o 

atual regime legal “só exige a conclusão do compromisso arbitral perante uma cláusula 

                                                           
17 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Fundamentos da arbitragem no comércio internacional. 
São Paulo: Saraiva, p. 55-56. O autor faz, contudo, a seguinte e importante observação: “O problema, 
porém, é extremamente delicado, devendo, na dúvida, a questão ser objeto de apreciação judiciária. Tem 
razão, porém, José Carlos de Magalhães quando sustenta a competência dos árbitros, se as partes, 
expressamente, estipularam na cláusula arbitral que estes teriam poderes também para estatuir sobre a 
própria competência, a eles estão cabendo, e não ao Judiciário, dirimir a questão”. 
18  CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo – um comentário à Lei 9.307/96. São Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 82-83. 

19 Ob. Cit., p. 95/96. E à p. 101, no tópico “Firmar compromisso arbitral?”, Carmona assevera o seguinte: 
“duas conclusões podem ser extraídas do que foi discutido: primeiro, não será necessário firmar 
compromisso, de sorte que, encontrando as partes um mecanismo de indicação de árbitros, isto bastará 
para que estes, aceitando o encargo, dêem início à arbitragem...”. 
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compromissória vazia, a cláusula arbitral sendo cheia, ou seja, quando estipula a forma 

de constituição do tribunal arbitral, não é necessário firmar um compromisso para 

instituir a arbitragem”. Lee cita precedente do Supremo Tribunal Federal (SE 5.206, 

julgado em 12.12.2001), com voto do Ministro Nelson Jobim: “‘Este tipo de cláusulas 

compromissórias (cheias) dispensa a lavratura de um novo pacto porque já existe 

‘acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem’, como diz a lei (art. 6º)’”20. 

Vale ressaltar, de toda maneira, que, para os árbitros se darem por 

competentes, aceitarem a arbitragem e esta ter início e se desenvolver de forma válida e 

regular, deve existir previsão clara na cláusula compromissória, ou no regulamento da 

Câmara Arbitral eleita pelas partes, quanto à forma de indicação e nomeação dos 

árbitros, para que, ausente (renitente) uma das partes, estes árbitros possam se dar por 

competentes tranquilamente, sem necessidade de maiores reflexões. 

Postas as premissas básicas do tema e agora adentrando o aspecto 

principal do presente texto, que é a análise do assunto sob a ótica da jurisprudência 

pátria atual, vale fazer importante referência às anotações de Thiago Marinho Nunes, 

quanto a um acórdão da 15ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais21. 

Nunes fez importante referência ao teor da decisão, em que se deixou claro que a 

cláusula arbitral inserida no contrato litigioso era uma cláusula compromissória, pois 

visava à resolução de litígios futuros (nos termos do art. 3º, da Lei de Arbitragem) e 

também que, “tendo tal cláusula vinculado as partes a um regulamento específico (no 

caso, o da ICC), são os prazos daquele regulamento que tanto as partes como os árbitros 

devem respeitar, nos termos dos arts. 5º e 23, da Lei n. 9.307/1996”.  

Continua Nunes, indicando que, mesmo não tendo sido expressamente 

citado pelos julgadores, o acórdão contemplaria, em sua essência,  

                                                           
20 LEE, João Bosco. Parecer: Eficácia da cláusula arbitral. Aplicação da Lei de Arbitragem no Tempo. 
Transmissão da Cláusula Compromissória. Anti-suit Injuction. Revista Brasileira de Arbitragem. Ano 
III - n. 11 (jul-set. 2006). Porto Alegre: Síntese; Curitiba: Comitê Brasileiro de Arbitragem, 2007, p. 15. E 
o autor, em nota de rodapé, cita decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do AI 124.217-
4/0, de 16.09.1999 – publicada na “Revista de Direito Bancário, Mercado de Capitais e Arbitragem n. 7, 
p. 335, 2000”, com a seguinte ementa: “Existência de acordo prévio em que as partes estabeleceram a 
forma de instituir a arbitragem, adotando as regras de órgão arbitral institucional, ou de entidade 
especializada. Hipótese de cláusula compromissória cheia. Submissão às normas do órgão, ou entidade, 
livremente escolhido pelas partes. Desnecessidade de intervenção judicial a firmar o conteúdo do 
compromisso arbitral”. 
21 Proferido no Agravo de Instrumento n. 1.0024.06.206390/4-001, julgado em 01/12/2006, de relatoria 
do Desembargador Maurílio Gabriel. 
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uma enorme valoração do princípio da autonomia da convenção de arbitragem, 
utilizando-o para derrogar a anti suit injunction concedida em primeiro grau. Ao 
nosso ver, este é o maior interesse do acórdão do TJMG. O espírito da decisão 
consiste no fato de que, havendo cláusula de arbitragem no contrato litigioso, não 
cabe ao juiz estatal interferir no procedimento arbitral com medidas inibitórias. A 
cláusula arbitral é autônoma em relação ao contrato principal e, havendo dúvidas 
em relação às especificidades postas no procedimento arbitral, cabe aos árbitros 
decidirem tais questões, sempre em respeito à lei aplicável ao procedimento e ao 
mérito da arbitragem22. 
 

Se no âmbito da arbitragem nacional ainda há certa resistência quanto 

à dispensa do compromisso arbitral – apesar de, como visto, muitos doutrinadores 

defenderem a possibilidade de se prescindir do referido instrumento (desde que 

observadas uma série de circunstâncias, como também já revelamos), devendo 

prevalecer a autonomia da cláusula compromissória –, no cenário da arbitragem 

internacional essa discussão é bem menos acalorada, como bem discorre José Alexandre 

Tavares Guerreiro, já citado anteriormente: 

Evidentemente, o compromisso apenas institui a arbitragem em casos de litígios já 
nascidos, atuais, contemporâneos, conhecidos e, portanto, determinados em 
concreto. Como é natural, parecerá quase sempre difícil que, já instaurada a 
pendência e assim inaugurada a divergência entre as partes, venham elas pôr-se de 
acordo quantos aos meios e normas e bem assim quanto às pessoas que irão arbitrar 
a diferença. Por tal razão é que nas relações comerciais de caráter internacional 
prevalece a cláusula compromissória (arbitration agreement, clause 
compromissoire), dado que esta verdadeiramente se mostra apta a preencher as 
necessidades das partes, pois, nesse campo, mais que em outro qualquer, torna-se 
impossível prever exatamente qual o litígio que, na execução do contrato, poderá 
verificar-se entre os contratantes. O núcleo da cláusula compromissória qualifica-se 
como o compromisso das partes em louvar-se em árbitros para dirimir 
controvérsias futuras relativas ao cumprimento, à interpretação ou até mesmo, em 
certos casos, à integração do contrato em que a cláusula se insere. A cláusula 
compromissória é convenção entre as partes em determinado contrato, no sentindo 
de resolverem, por arbitragem, as divergências que entre elas possam ocorrer, 
relativamente a esse mesmo contrato. Não há necessidade de especificar desde logo 
o objeto do litígio a ser arbitrado, como necessariamente o requer a disciplina 
jurídica do compromisso. Que também se trata de manifestação da autonomia da 
vontade, não há dúvida, implicando, da mesma forma que o compromisso, renúncia 
à jurisdição do Estado23. 

                                                           
22 NUNES, Thiago Marinho. Arbitragem institucional, anti suit injunctions e princípio da autonomia.  In: 
Revista Brasileira de Arbitragem. Ano IV - n. 16 (out/dez. 2007). Porto Alegre: Síntese; Curitiba: 
Comitê Brasileiro de Arbitragem, 2007, p. 138. 
23 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Fundamentos da arbitragem no Comércio Internacional. 
São Paulo: Saraiva, p. 51-52. Apesar de bem antiga, importante citar a decisão do Superior Tribunal de 
Justiça sobre contrato internacional, envolvendo regras do “Protocolo de Genebra”: “CLAUSULA DE 
ARBITRAGEM EM CONTRATO INTERNACIONAL. REGRAS DO PROTOCOLO DE GENEBRA 
DE 1923. 1. NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS SUBMETIDOS AO PROTOCOLO, A 
CLAUSULA ARBITRAL PRESCINDE DO ATO SUBSEQUENTE DO COMPROMISSO  E, POR SI 
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4. Análise jurisprudencial. 

Mas, apesar da certa resistência na arbitragem nacional, como 

acima referimos, felizmente o posicionamento majoritário dos nossos Tribunais sobre o 

assunto tem se mostrado favorável à dispensa do compromisso arbitral (desde que 

presente uma cláusula compromissória “cheia”, assim entendida pelos árbitros que se 

darão por competentes, declarando a autonomia da cláusula). A respeito, transcrevemos 

algumas decisões, adiante (os grifos são nossos). 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS 
JURÍDICOS, FUNDADA EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO - 
ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA SUBMETENDO O S 
CONFLITOS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES AO JUÍZO 
ARBITRAL - EXEGESE DO ART. 8º DA LEI N. 9.307/96 - AUTONOMIA 
DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - SATISFAÇÃO DOS REQUISI TOS 
DE VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM GERAL  - CONTRATOS 
ENTRE DOIS LABORATÓRIOS, QUE VERSAM SOBRE DIREITOS 
DISPONÍVEIS, RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS NO RAMO DE ANÁLISES CLÍNICAS - COMPETÊNCIA 
DO ÁRBITRO OU TRIBUNAL PARA DECIDIR ARGUIÇÃO DE 
NULIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL OU DO NEGÓCIO JURÍDIC O 
QUE LHE É SUBJACENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE D A 
QUESTÃO ANTES DA INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM – PRINCÍ PIO 
COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA (KOMPETENZ-KOMPETENZ) NÃO 
DERROGADO PELA RATIFICAÇÃO TARDIA DA CONVENÇÃO DE 
NOVA IORQUE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO  
CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO  - 
POSSIBILIDADE DE EXAME POSTERIOR DA VALIDADE DA 
SENTENÇA ARBITRAL PELO JUDICIÁRIO  - AÇÃO EXTINTA, COM 
FUNDAMENTO NO ART. 267, VII, DO CPC” (TJSP - APEL. CÍVEL N° 
912398.68.2009.8.26.000 – REL.: EDGARD ROSA – J. 30.06.2011). 

 

Da decisão acima, destacamos os seguintes trechos do voto do 

Relator:  

“A doutrina explica que o preceito positivado no art. 8º da Lei de Arbitragem 
significa a adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro, do sistema francês 
referente à competência para analisar a validade do contrato que estabelece a 

                                                                                                                                                                          

SO, E APTA A INSTITUIR O JUIZO ARBITRAL. 2. ESSES CONTRATOS TEM POR FIM 
ELIMINAR AS INCERTEZAS JURIDICAS, DE MODO QUE OS FIGURANTES SE SUBMETEM, A 
RESPEITO DO DIREITO, PRETENSÃO, AÇÃO OU EXCEÇÃO, A DECISÃO DOS ARBITROS, 
APLICANDO-SE AOS MESMOS A REGRA DO ART. 244, DO CPC, SE A FINALIDADE FOR 
ATINGIDA. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA”. (REsp 616 /RJ - 
RECURSO ESPECIAL 1989/0009853-5 – Rel.:  Min. CLAUDIO SANTOS – Relator p/ Acórdão: Min. 
GUEIROS LEITE – 3ª TURMA-  J. 24/04/1990 - DJ 13/08/1990 p. 7647 - RSTJ vol. 37 p. 263). 
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cláusula compromissória. Por esse sistema, a competência deve ser previamente 
verificada pelo árbitro, e apenas posteriormente, pelo magistrado, em contraposição 
ao modelo estadunidense (Cfr. Cármen Tibúrcio, Temas de Direito Internacional, 
Renovar, 2006, pp. 293-99). Tal sistema foi criado pelo Tribunal Federal Alemão, 
e é denominado kompetenz kompetenz, segundo o qual o árbitro ou o Tribunal 
arbitral é que detém a prerrogativa de decidir acerca de sua própria competência. 
Nesse aspecto, a doutrina aponta dois efeitos do princípio competência-
competência, o positivo e o negativo. De acordo com o primeiro, é o árbitro que 
deve decidir primeiramente sobre a sua própria competência; segundo o negativo, 
não cabe ao juiz dispor sobre a matéria antes do pronunciamento do árbitro (Cfr. 
Rodrigo Garcia da Fonseca, O princípio competência-competência na arbitragem: 
uma perspectiva brasileira, in Revista de arbitragem e mediação, São Paulo, RT, 
Ano 3-9, abril-junho de 2006, p. 284). [...]  

‘Arbitragem. Lei n. 9.307/96. A arbitragem é uma forma extrajudicial de solução 
prevista pela lei para dirimir conflitos através de decisão a ser proferida por 
terceiro que foi aceito de comum acordo como árbitro, desde que as partes possuam 
capacidade civil e discutam sobre direitos patrimoniais disponíveis (art. 1º) [...]. A 
cláusula compromissória estipulada no contrato possui força vinculativa obrigatória 
inclusive no que tange á decisão sobre a validade e eficácia da convenção de 
arbitragem (art. 8º, parágrafo único). Jurisprudência deste TJSP, do STJ e do STF 
sobre o tema. É ilegal a pretensão da autora, no caso, de ver declarada a nulidade 
da convenção de arbitragem antes de sua instituição. Inexistência de ferimento ao 
princípio de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação 
do Poder Judiciário (artigo 5º, XXXV, CF), já que a própria lei preserva a 
participação do Poder Judiciário para a anulação da sentença arbitral, inclusive a 
validade do compromisso (arts. 32 e 33). Inadmissibilidade de a pessoa jurídica 
habituada a negócios milionários como o do contrato que dá ensejo à ação faça a 
eleição pela arbitragem, livre e espontaneamente, e depois, antes mesmo da sua 
formação, abandone a solução que escolheu e venha ao Poder Judiciário socorrer-
se em razão de defeitos que se comprometeu a aceitar que fossem sanados pela via 
extrajudicial. Hipótese de extinção do processo, sem julgamento do mérito, pela 
convenção de arbitragem, nos termos do art. 267, VII, do CPC. Recurso provido 
para tanto’. (Agravo de Instrumento n° 644.204-4/2 - 4ª Câmara de Direito Privado 
- Rei. Des. Maia da Cunha - j. em 30.06.09)” 

 

Noutras duas decisões, o mesmo Tribunal assim se pronunciou, por 

meio da sua 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – os grifos são nossos: 

“PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]. 
ARBITRAGEM. Exceção ao principio do livre acesso à justiça ou da 
inafastabilidade da jurisdição. Questões relativas à existência, validade e 
eficácia da convenção da arbitragem e do contrato que possui a cláusula 
compromissória, bem como daqueles que serão atingidos pela sentença 
arbitral que se encontram sob a apreciação discricionária do árbitro. Regra 
do ‘kompetenz kompetenz’. Fundo internacional que firma termo que previa 
expressamente ser aditivo de contrato que avençou a solução de conflitos pela 
arbitragem. Tentativa de utilizar-se do Poder Judiciário para se afastar da 
arbitragem e de seus efeitos. Impossibilidade. Conduta que configura ofensa 
ao principio do ‘venire contra factum proprium’. Sentença arbitral que não 
violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e que se 
encontra fundamentada de forma cuidadosa e dentro dos limites dos direitos 
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disponíveis questionados pelas demandantes. Alegação de que a sentença 
arbitral não se vinculou aos regramentos jurídicos arguidos pelas partes. 
Juízo arbitral que, como sendo o juiz de fato e direito do caso concreto (art. 18 
da Lei 9.307/96), deve estar adstrito aos fatos e aplicar o direito adequado ao 
conflito existente. Pacto arbitral que previu que a legislação aplicável seria a 
brasileira, permitindo, assim, ao árbitro decidir de acordo com o direito positivo. 
Inexistência de violação ao art. 32 da Lei 9.307/96. Cláusula 
compromissória avençada regularmente. Arbitragem que produziu seus 
efeitos nos limites próprios e perante aqueles que se encontram envolvidos 
com o direito disponível controvertido. Sentença arbitral que preencheu os 
requisitos previstos no art. 26 da Lei 9.307/96. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. [...]”. (TJSP - Apelação n. 
0214068-16.2010.8.26.0100  - Rel.: Roberto Mac Cracken - 2ª Câm. Reservada de 
Direito Empresarial - J: 16/10/2012 - Data de registro: 30/10/2012)24. 

 

“ARBITRAGEM. AÇÕES CAUTELAR E PRINCIPAL QUE BUSCAM, 
RESPECTIVAMENTE, A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL E 
SUA NULIDADE. Impossibilidade de manifestação pelo Poder Judiciário. 
Arbitragem que é exceção ao principio do livre acesso à justiça ou da 
inafastabilidade da jurisdição. Questões relativas à existência, validade e eficácia 
da convenção de arbitragem e do contrato que possui a cláusula 
compromissória devem ser apreciadas pelo árbitro. Regra do ‘kompetenz-
kompetenz’. Principio da autonomia do Juízo Arbitral. Art. 8º ‘caput’ e 
parágrafo único", da Lei 9.307/1996. Agravante que não teve tolhido qualquer 
direito acerca da nomeação do árbitro, na medida em que houve notificação 
da Câmara Arbitral garantindo-lhe tal faculdade. Participantes da 
arbitragem que possuem meios hábeis a demonstrar, de forma fundamentada, 
sua discordância perante o juízo arbitral, consoante arts. 14, 15, 19 e 20 da Lei 

                                                           
24 Da decisão acima, destacamos os seguintes trechos do voto do Relator: “Tratado como princípio da 
competência-competência, seu acolhimento significa dizer que, com primazia, atribui-se ao árbitro a 
capacidade de analisar sua própria competência, ou seja, apreciar, por primeiro, a viabilidade de ser por 
ele julgado o conflito, pela inexistência de vício na convenção ou no contrato. Esta regra é de 
fundamental importância ao instituto da arbitragem, na medida em que se ao Judiciário coubesse 
conhecer, em primeiro lugar, a validade da cláusula, a instauração do procedimento arbitral restaria 
postergada por longo período, e, por vezes, apenas com o intuito protelatório de uma das partes em 
esquivar-se do cumprimento da convenção. O princípio, desta maneira, fortalece o instituto, e prestigia a 
opção das partes por esta solução de conflitos, e se assim não fosse, haveria o risco de desestímulo à 
contratação da arbitragem, em razão obstáculos prévios a surgir no Judiciário diante da convenção, por 
maliciosa manobra de uma das partes. Na amplitude esperada da norma, o exame da arbitrabilidade 
exigida pelo art. 1º da Lei igualmente se oferece primeiro ao árbitro, na exata medida em que a convenção 
contrária a esta regra será inválida. Também assim, qualquer controvérsia a respeito da convenção de 
arbitragem e da extensão dos seus próprios poderes para julgar a questão que lhe foi submetida. [...] No 
mesmo diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou da seguinte forma, a saber: ‘No 
caso em comento, conquanto haja dúvida acerca do juízo arbitral competente, é incontroversa a existência 
de cláusula compromissória por melo da qual as partes renunciaram à jurisdição estatal, o que afasta a 
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao principio da autonomia privada. 
Note-se que o fato de haver cláusula compromissória tanto no contrato de joint venture como no contrato 
social da pessoa jurídica, antes de ensejar conflito a ser submetido ao crivo judicial, reforça a vontade das 
partes não se submeter à jurisdição tradicional. Outrossim, o impasse referente ao juízo arbitral 
competente para dirimir a controvérsia surgida pode ser perfeitamente solucionado pela via eleita pelas 
próprias partes para a solução de seus conflitos, porquanto também na arbitragem vigora a regra da 
Kompetenz -Kompetenz, atribuindo-se poderes ao árbitro para analisar sua própria competência para o 
julgamento da causa que lhe é submetida a exame’. (STJ - Processo PETDOC na MC 017868 - Relator 
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Data da Publicação 01/07/2011)”. 
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da Arbitragem, inclusive, se o caso, ulteriormente, por eventual afronta ao art. 21, 
§ 2º, nos termos do artigo 32 do mesmo Diploma Legal. Restando à parte a 
possibilidade de discutir perante árbitro ou câmara arbitral, de forma ampla, 
assuntos, teses e argumentos passíveis de irregularidades, mostra-se prematuro o 
ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário. Arguição de extinção do 
processo sem resolução do mérito em contraminuta. Art. 267, inciso VII. 
Processos, cautelar e principal, extintos sem resolução do mérito”. (Agravo de 
Instrumento n° 0037936-45.2012.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken - 2ª Câm. 
Reservada de Direito Empresarial do TJSP – J. 19.06.2012)25. 

 

Como bem alertado pelos Magistrados, é na própria Lei de 

Arbitragem que estão os elementos que a parte discordante da arbitragem deve expor 

aos árbitros, na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da 

arbitragem (conforme dispõe o art. 20, da lei). Não deve a parte, assim, manter-se inerte, 

de forma ardilosa, para que a outra parte tenha que ajuizar a demanda prevista no art. 7º, 

da lei. Vale mencionar outra decisão – mais antiga – do TJSP sobre o assunto, ficando 

claro, então, que não é de agora que a Corte paulista tem o entendimento no sentido ora 

referido: 

“PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - Inexistência - Atendimento a todos os 
requisitos do Artigo 282, do Código de Processo Civil e 7º, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 9107/96 - Preliminar afastada.  CITAÇÃO - NULIDADE - Não ocorrência 
[...] Instituição de juízo arbitral - Alegação de falta de legítimo interesse 
processual - Acolhimento - Existência de compromisso e procedimento 
arbitral validamente instalado perante órgão arbitral institucional livremente 
eleito pelas partes - Desnecessidade de intervenção judicial - Lei n° 9.307/96 - 
Preliminar acolhida. ARBITRAGEM - Lei n° 9307/96 [...] Direito patrimonial 
disponível - Obediência ao ‘pacta sunt servanda’ - Transação entre as partes que 
atribui à decisão do laudo arbitral efeitos de ato jurídico perfeito - Recurso provido. 

                                                           
25 Do acórdão cuja ementa está acima transcrita, destacam-se os seguintes trechos do voto do Relator: 
“Registre-se, ainda, por oportuno, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, que não lhe foi tolhido 
qualquer direito acerca da nomeação do árbitro para a contenda extrajudicial, na medida em que a 
notificação de fls. 103/104 lhe possibilita tal faculdade, de modo que não existindo qualquer 
argumentação legal ou fática a corroborar a tese de eventual irregularidade na nomeação do árbitro, não 
vingam as alegações deduzidas neste recurso, ainda mais, quando a parte dispõe de mecanismos próprios 
e eficazes para demonstrar, de forma fundamentada, sua discordância perante o juízo arbitral, consoante 
artigos 14, 15, 19 e 20 da Lei da Arbitragem, inclusive, se o caso, ulteriormente, eventual afronta ao 
artigo 21, § 2o, tudo na forma do artigo 32 do mesmo Diploma Legal. [...] Ou seja, poderá a recorrente 
manifestar-se acerca dos assuntos que entenda relevante para fins de instituição da arbitragem, sua 
validade, eficácia e existência, todavia, à luz da legislação aplicável, perante a entidade com atribuição 
para tanto. E, assim sendo, restando à parte, nos exatos termos do contrato firmado, a possibilidade de 
discutir perante árbitro ou câmara arbitral, de forma ampla, nos termos do direito positivo aplicável, 
eventuais assuntos, teses e argumentos que entenda ser passível de eventuais irregularidades, mostra-se 
prematura o ingresso de demanda perante o Poder Judiciário, ainda mais quando a agravada, no bojo de 
contraminuta (fls. 263), argui a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 267, 
inciso VII, do Código de Processo Civil, restando cumprido o disposto no artigo 301, inciso IX e § 4º, do 
mesmo Diploma Processual Civil”. 
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ARBITRAGEM - Cláusula compromissória - Execução - Existência de acordo 
prévio em que as partes estabelecem a forma de instituir a arbitragem, 
adotando as regras de órgão arbitral institucional, ou de entidade 
especializada - Hipótese de cláusula compromissória cheia - Submissão às 
normas do órgão, ou entidade, livremente escolhido pelas partes - 
Desnecessidade de intervenção judicial a afirmar o conteúdo do compromisso 
arbitral - Recurso provido. ARBITRAGEM - COMPROMISSO ARBITRAL - 
Diferenciação da cláusula compromissória - Conceituação como submissão de 
um litígio, já existente entre as partes, à arbitragem de uma ou mais pessoas - 
Possibilidade da via judicial ou extrajudicial - Recurso provido”. (AGRAVO 
DE INSTRUMENTO n° 124.217.4/0 – 5ª Câm. de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo – Rel. Rodrigues de Carvalho - Data de 
registro: 01/10/1999) – grifamos. 

 

Da decisão acima transcrita, alguns pontos mencionados no voto do 

desembargador relator merecem destaque: 

“... a cláusula compromissória cheia, para que se institua a arbitragem, permite 
adotar-se as regras de órgão arbitral institucional, ou entidade especializada, regras 
essas que serão obedecidas a processar-se e instituir o juiz arbitral. E, na cláusula  
compromissória cheia permite-se, também, estabelecer algumas das regras próprias 
do compromisso arbitral, senão todas. Já a cláusula compromissória vazia é aquela 
em que há uma obrigação de instituir-se um compromisso arbitral, sem, no entanto, 
existir acordo prévio sobre a forma de instituir-se a arbitragem. É a antiga cláusula 
compromissória prevista na legislação pátria pretérita, hoje dotada de execução 
específica, como se verifica dos arts. 6º, 7° e seus parágrafos, da Lei n 9.307/96. Já 
naquela, porque escolhido de comum acordo o órgão arbitral institucional, ou a 
entidade especializada, cujas regras exigirão obedecidas, a instituição da 
arbitragem ocorrerá com a ida ao órgão ou à entidade escolhida, provocando-o, 
para estabelecê-la. Não é preciso, pois, dirigir-se ao órgão jurisdicional 
competente, porque os termos do compromisso arbitral a ser instaurado o serão de 
acordo com as regras do órgão arbitral institucional ou da entidade especializada.  
Não há, assim, necessidade de o juiz estabelecer o conteúdo do compromisso, nem, 
tampouco, nomear árbitros, ou árbitro para a solução do litígio. [...]  
Vem a propósito, citar aqui, a autonomia prevista no art. 8, da nossa Lei de 
arbitragem, pertinente à cláusula compromissória em relação ao contrato em que 
estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a 
nulidade da cláusula compromissória. Isso porque, seu parágrafo único, atribuindo 
ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões a respeito da 
existência, validade e eficácia da convenção e do contrato, dá atribuição ao próprio 
árbitro de decisão, independentemente de intervenção judicial. E se é ao árbitro, 
significa já estar instituído o juízo arbitral. Ora, se houver de instituir-se a 
arbitragem pelo juiz, claro está que a ele competiria a declaração da nulidade e dos 
demais vícios, da própria convenção de arbitragem inclusive”. 

 

Por fim, transcrevemos a ementa de decisão bastante recente, do 

STJ, sobre o assunto (com grifos nossos também): 

“PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO ARBITRAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 
DO CPC NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA VALIDADE DE CLÁUSULA 
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COMPROMISSÓRIA "CHEIA". COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO 
CONVENCIONAL NA FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO ARBITRAL. 
POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A 
SENTENÇA ARBITRAL. 1. [...] 2. A cláusula compromissória ‘cheia’, ou seja, 
aquela que contém, como elemento mínimo a eleição do órgão convencional de 
solução de conflitos, tem o condão de afastar a competência estatal para 
apreciar a questão relativa à validade da cláusula arbitral na fase inicial do 
procedimento (parágrafo único do art. 8º, c/c o art. 20 da LArb). 3. De fato, é 
certa a coexistência das competências dos juízos arbitral e togado 
relativamente às questões inerentes à existência, validade, extensão e eficácia 
da convenção de arbitragem. Em verdade - excluindo-se a hipótese de cláusula 
compromissória patológica ("em branco") -, o que se nota é uma alternância 
de competência entre os referidos órgãos, porquanto a ostentam em momentos 
procedimentais distintos, ou seja, a possibilidade de atuação do Poder 
Judiciário é possível tão somente após a prolação da sentença arbitral, nos 
termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem. 4. No caso dos autos, 
desponta inconteste a eleição da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil 
(CAMARB) como tribunal arbitral para dirimir as que stões oriundas do 
acordo celebrado, o que aponta forçosamente para a competência exclusiva 
desse órgão relativamente à análise da validade da cláusula arbitral, impondo-
se ao Poder Judiciário a extinção do processo sem resolução de mérito, 
consoante implementado de forma escorreita pelo magistrado de piso. 
Precedentes da Terceira Turma do STJ. 5. Recurso especial provido. (RESP nº 
1.278.852 – 4a T. – REL.: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO - J: 21/05/2013 - DJe: 
19/06/2013) 

 

 
Adiante, trechos do voto do relator, que reputamos relevantes: 

 
“[...] A situação ora em exame [...] trata de cláusula compromissória completa, 
ou seja, aquela que contém, como elemento mínimo indispensável, a eleição do 
órgão convencional de solução de conflitos, o que, por si só, rende ensejo à 
incidência direta e automática do parágrafo único do art. 8º, combinado com o 
art. 20 da LArb : [...] Confira-se a lição de Humberto Theodoro Junior: ‘Desde o 
momento, portanto, que, dentro do contexto de um contrato, se estipule que 
eventual litígio entre os contratantes em torno das obrigações nele pactuadas será 
dirimido por meio de árbitros, estará definitivamente imposta a via extrajudicial 
como obrigatória. O juízo arbitral, no futuro, quando porventura eclodir o litígio, 
não poderá unilateralmente ser descartado. Não haverá mais a possibilidade, 
vigorante no sistema anterior, de um só dos contratantes impor seu veto ao 
procedimento extrajudicial, recusando-se a firmar o 'compromisso' de escolha dos 
árbitros e definição do objeto de conflito a ser por eles solucionado. Prevê a Lei 
9.307 instrumentos de execução compulsória do pacto contido na cláusula 
compromissória, por meio dos quais se supre judicialmente a não-cooperação da 
parte inadimplente quanto à efetiva consumação do definitivo 'compromisso 
arbitral', sem o qual não se forma a relação processual que fará as vezes do 
processo judicial’. (Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, v. 3, p. 346). Com efeito, ressalvada, por óbvio, a matéria de mérito objeto 
da arbitragem - cuja análise é de competência exclusiva do árbitro -, é certa a 
coexistência de competências entre os juízos arbitral e togado, relativamente às 
questões inerentes à existência, validade, extensão e eficácia da convenção. Em 
verdade, o que se nota é uma alternância de competência entre os referidos órgãos 
quanto à matéria, porquanto a ostentam em momentos procedimentais distintos. 
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Excluindo-se a hipótese de cláusula compromissória patológica (‘em branco’), 
a possibilidade de atuação de órgão do Poder Judiciário é vislumbrada pela 
Lei de Arbitragem, mas tão somente após a prolação da sentença arbitral, nos 
termos dos arts. 32, I e 33: [...] No caso dos autos, desponta inconteste a eleição 
da CAMARB como tribunal arbitral para dirimir as qu estões oriundas do 
acordo celebrado - o que indica forçosamente para a competência exclusiva 
desse órgão relativamente à análise da validade da cláusula arbitral, impondo-
se ao Poder Judiciário a extinção do processo sem resolução de mérito, 
consoante implementado de forma escorreita pelo magistrado de piso; 
ressalvando-se, todavia, a possibilidade de abertura da via jurisdicional estatal 
no momento adequado, ou seja, após a prolatação da sentença arbitral. 
No mesmo sentido, diversos são os precedentes da Terceira Turma, de relatoria do 
Ministro Sidnei Beneti [...]: ‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
ARBITRAGEM. ACORDO OPTANDO PELA ARBITRAGEM 
HOMOLOGADO EM JUÍZO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA 
DO JUÍZO ARBITRAL. INADMISSIBILIDADE DA JUDICIALIZA ÇÃO 
PREMATURA. 1.- Nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem 
a alegação de nulidade da cláusula arbitral instituída em Acordo Judicial 
homologado e, bem assim, do contrato que a contém, deve ser submetida, em 
primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, inadmissível a judicialização 
prematura pela via oblíqua do retorno ao Juízo. 2.- Mesmo no caso de o acordo de 
vontades no qual estabelecida a cláusula arbitral no caso de haver sido homologado 
judicialmente, não se admite prematura ação anulatória diretamente perante o 
Poder Judiciário, devendo ser preservada a solução arbitral, sob pena de se abrir 
caminho para a frustração do instrumento alternativo de solução da controvérsia. 
3.- Extingue-se, sem julgamento do mérito (CPC, art. 267, VII), ação que visa 
anular acordo de solução de controvérsias via arbitragem, preservando-se a 
jurisdição arbitral consensual para o julgamento das controvérsias entre as partes, 
ante a opção das partes pela forma alternativa de jurisdição. 4.- Recurso Especial 
provido e sentença que julgou extinto o processo judicial restabelecida. (REsp 
1302900/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
09/10/2012, DJe 16/10/2012). Confiram-se, ainda: REsp 1.288.251/MG, 
1.279.194/MG, REsp 1.327.820/MG, REsp 1.311.597/MG, Rel. Ministro Sidnei 
Beneti, DJe 16/10/2012. Também as decisões monocráticas de relatoria do 
eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, nos REsps 1.283.388/MG e 
1.327.085/MG [...] 6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para 
restabelecer a sentença de piso - inclusive com os ônus sucumbenciais -, 
reconhecendo a competência exclusiva do Juízo arbitral, extinguindo o processo 
sem resolução do mérito [...]”. 
 

5. Conclusões.  

Conclui-se, pois, que inúmeros são os motivos que levam as partes 

signatárias de um contrato a optar pela arbitragem, como forma de solução dos litígios 

eventualmente resultantes do negócio contido no referido instrumento: a especialidade 

(as partes podem escolher árbitros que conhecem a fundo a matéria objeto da disputa); a 

neutralidade (notadamente nos negócios internacionais, já que é possível a escolha de 

árbitros de nacionalidade diferente da das partes); a confidencialidade (preservando, 



19 

 

 

assim, a reputação dos envolvidos e também segredos comerciais estratégicos), entre 

outros. Mas, em nosso país, é a celeridade, sem dúvida, uma das principais razões para 

que se eleja a arbitragem.  

Num país onde não há perspectivas de definição de um caso 

concreto, pelo Judiciário, sem que transcorra, pelo menos, mais da metade de uma 

década, a arbitragem se apresenta como essencial no cenário da solução de conflitos, já 

que além de a decisão arbitral, via de regra, ser proferida em prazo menor que aquele 

em que costuma ser prolatada uma sentença judicial em 1º grau, conta também com a 

rapidez calcada no fato de não haver recurso contra a decisão arbitral. Assim, por todos 

estes aspectos (sem deixar de lado o fato de que uma decisão rápida também representa 

ganhos econômicos perceptíveis), é essencial que a legislação e os seus intérpretes 

privilegiem a arbitragem, sempre que ela for desejada pelas partes contratantes, ao 

entabularem uma relação jurídico-comercial.  

A parte que aceita, de comum acordo com a outra, que as 

controvérsias futuras que entre elas surjam sejam resolvidas por meio de arbitragem, 

elegendo as regras de uma instituição arbitral renomada e tida por ilibada, não pode, 

depois, contestar essa própria livre escolha, mantendo-se omissa, ou se manifestando de 

forma contrária ao início da arbitragem, a fim de obrigar que a outra parte tenha que se 

valer do Judiciário – e, portanto, sujeitando a situação à interposição de inúmeros 

recursos –, para que, somente então, a arbitragem efetivamente se estabeleça.  

Essa postura, que atenta contra a moral e contra a boa-fé, que, por 

princípios, devem permear as relações contratuais, precisa ser repelida. O Judiciário 

brasileiro deve estar voltado para evitar, o máximo possível – como tem demonstrado, 

de forma elogiável, nos últimos anos –, intervir em litígios arbitrais, deixando ao árbitro 

(ou aos árbitros, em caso de tribunal arbitral múltiplo) a definição sobre a sua 

competência, validade e regular desenvolvimento da arbitragem.  
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