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 Art. 3º da LA: As partes interessadas podem
submeter a solução de seus litígios ao juízo
mediante convenção de arbitragem, assim
entendida a cláusula compromissória e o
compromisso arbitral.



 Cláusula Compromissória: opção anterior ao surgimento 
do litígio (art. 4º) 

 Compromisso Arbitral: opção posterior ao surgimento do 
litígio (arts.10, 11 e 12)

 Tanto a cláusula quanto o compromisso são aptos a instituir a 
arbitragem e excluem a jurisdição estatal, retirando-lhe a 
competência para conhecer da matéria controvertida



 Produz efeitos imediatos

◦ Efeito negativo

 Excluir a competência do Poder Judiciário

◦ Efeito positivo

 Instaurar a arbitragem



 Requisitos
◦ Reportar-se a uma relação jurídica determinada (limitação

natural da contratação)

◦ Forma: celebrada por escrito

 Permitida a cláusula contida em troca de correspondências e
realizada pela via eletrônica

 Necessário comprovar a vontade absoluta das partes em escolher
a arbitragem



 Art. 3° A inclusão de cláusula compromissória em

contrato celebrado pelo Estado e a estipulação de

compromisso arbitral obedecerão ao disposto na Lei

Federal n° 9.307, de 1996, nas normas que regulam os

contratos administrativos e nesta Lei, respeitados os

princípios que orientam a administração pública,

estabelecidos na Constituição da República e na

Constituição do Estado.

 Art. 4° O juízo arbitral, para os fins desta Lei, instituir-se-
á exclusivamente por meio de órgão arbitral institucional.



Art. 5º, da LA: Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às

regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a

arbitragem será instituída e processada de acordo com tais

regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria

cláusula, ou em outro documento, a forma convencionada para a

instituição da arbitragem.

 Art. 8º, da Lei 19477/11: O procedimento arbitral para a solução de

litígio relativo a contrato, acordo ou convênio celebrado pelo Estado fica

condicionado à existência de cláusula compromissória cheia ou à

formulação de compromisso arbitral.



Art. 6º Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a
arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua
intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro
meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de
recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos,
firmar o compromisso arbitral.

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou,
comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral,
poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7º
desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que,
originariamente, tocaria o julgamento da causa.



Art. 7º Existindo cláusula compromissória e havendo resistência
quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada
requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim
de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial
para tal fim.

§ 1º O autor indicará, com precisão, o objeto da
arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a
cláusula compromissória.

§ 2º Comparecendo as partes à audiência, o juiz
tentará, previamente, a conciliação acerca do litígio. Não obtendo
sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de comum
acordo, do compromisso arbitral.



Art. 7º - (...)
§ 3º Não concordando as partes sobre os termos do

compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu
conteúdo, na própria audiência ou no prazo de dez
dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória e
atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21, § 2º, desta Lei.

§ 4º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação
de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a
respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do
litígio.



Art. 7º - (...)
§ 5º A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada

para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção
do processo sem julgamento de mérito.

§ 6º Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o
autor, estatuir a respeito do conteúdo do
compromisso, nomeando árbitro único.

§ 7º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como
compromisso arbitral. (Efeito exclusivamente devolutivo ao
recurso de apelação – art. 520, VI, CPC)



◦ Arbitragem institucional x arbitragem “ad hoc”
◦ Forma de eleição de árbitros 
◦ Normas procedimentais 
◦ Arbitragem de direito ou por equidade
◦ Direito material que será aplicado
◦ Local da Arbitragem
◦ Idioma da Arbitragem



 Cláusula Compromissória Cheia: apta a instituir a 
arbitragem
◦ Contém previsão da forma de instituição da arbitragem

 Cláusula Compromissória Vazia: necessita da 
celebração do compromisso



 Toda e qualquer controvérsia originada ou em
conexão com o presente contrato será resolvida por
Arbitragem, a ser administrada pela CMA –
CMA/CREA-MG – Câmara de Mediação e
Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Minas Gerais, de acordo com o seu
respectivo Regulamento de Arbitragem, por x
Árbitro(s)*, nomeados na forma do referido
Regulamento. A arbitragem terá sede na cidade de
(a ser definida pelas partes), estará sujeita às leis do
Brasil (ou outra legislação, se for o caso), e será
conduzida no idioma (a ser definido pelas partes).”



 “Toda e qualquer controvérsia relativa ao
presente contrato será resolvida por
arbitragem”.



“Qualquer disputa derivada do presente contrato será
resolvida por um tribunal arbitral localizado em uma
cidade diferente daquelas dos contratantes. A
arbitragem se dará nos termos do regulamento do
tribunal escolhido.”



 “Em havendo litígios decorrentes deste contrato, as
partes se comprometem a submeter a solução dos
mesmos ao juízo arbitral, elegendo deste já a Ordem
dos Advogados do Brasil, como árbitro competente
para julgar e decidir a controvérsia. As partes
elegem, ainda, o foro da cidade de São Paulo para
dirimir quaisquer questões originárias do presente
contrato, com renúncia previa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.”



“Em havendo litígios decorrentes deste contrato, as
partes se comprometem a submeter a solução dos
mesmos ao juízo arbitral, elegendo deste já a
Ordem dos Advogados do Brasil, como
árbitro competente para julgar e decidir a
controvérsia. As partes elegem, ainda, o foro da
cidade de São Paulo para dirimir quaisquer
questões originárias do presente contrato, com
renúncia previa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.”



“ Caberá à Câmara de Arbitragem da Associação
Comercial resolver quaisquer litígios referentes à
qualidade da prestação, mercadorias ou serviços,
objeto do presente contrato. O local para o desenrolar
do procedimento será a cidade de [Belo Horizonte,
Minas Gerais], Brasil. Adotar-se-á a eqüidade como
critério de arbitragem.”



“Caberá à Câmara de Arbitragem da Associação
Comercial resolver quaisquer litígios referentes à
qualidade da prestação, mercadorias ou serviços,
objeto do presente contrato. O local para o
desenrolar do procedimento será a cidade de [Belo
Horizonte, Minas Gerais], Brasil. Adotar-se-á a
equidade como critério de arbitragem.”



“ Resolução de eventuais litígios: arbitragem,

Curitiba. Idioma: português. Direito:

brasileiro. O litígio deverá ser solucionado no

prazo de 3 meses contados do pleito inicial.”



“Resolução de eventuais litígios: arbitragem,

Curitiba. Idioma: português. Direito:

brasileiro. O litígio deverá ser solucionado no

prazo de 3 meses contados do pleito inicial.”



Princípio da Competência-Competência

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 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.



1) – A cláusula compromissória (contrato de arbitragem) não 
tem natureza acessória em relação ao contrato na qual 
está inserida;

2) - O juízo arbitral é competente para declarar a nulidade do 
contrato que contém a cláusula compromissória

3) - O juízo arbitral é o competente para declarar a nulidade
da cláusula compromissória que o institui (O árbitro é o
competente para dizer a respeito da sua própria
competência).



É a convenção de arbitragem celebrada no
momento do surgimento do litígio.

Nesta espécie de convenção, deve-se delimitar
pormenorizadamente o litígio, bem como eleger
os árbitros.



 Identificação das partes

 Matéria objeto da arbitragem

 Regulamento aplicável ao procedimento arbitral

 Árbitros 

 Local da arbitragem

 Lei aplicável à arbitragem 

 Prazo para apresentação da sentença arbitral

 Idioma

 Despesas e honorários da arbitragem

 Eleição da arbitragem após o surgimento do litígio

Requisitos obrigatórios:



 Quem pode ser árbitro ?

 Há a necessidade de haver a formação jurídica para desempenhar
a função de árbitro ? Por quê?

 Qual o número mínimo de árbitros ?

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a
confiança das partes.

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número
ímpar, podendo nomear, também, os respectivos suplentes.



 Art. 5° São requisitos para o exercício da função de
árbitro:

 I - ser brasileiro, maior e capaz;

 II - deter conhecimento técnico compatível com a
natureza do contrato;

 III - não ter, com as partes nem com o litígio que lhe
for submetido, relações que caracterizem os casos
de impedimento ou suspeição de Juízes, conforme
previsto no Código de Processo Civil;

 IV - ser membro de câmara arbitral inscrita no
Cadastro Geral de Fornecedores de Serviços do
Estado.



 Por escolha das partes – comum acordo

 Escolha por terceiro quando as partes assim avençaram

Art. 13 - (...) § 3º As partes poderão, de comum acordo,
estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou adotar
as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade
especializada.(...)



 Independência

 Imparcialidade

 Dever de revelação

Art. 14 (...) § 1º As pessoas indicadas para funcionar como
árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da
função, qualquer fato que denote dúvida justificada
quanto à sua imparcialidade e independência.



Árbitros indicados em número par

Art. 13 - (...)

§ 2º Quando as partes nomearem árbitros em número par,
estes estão autorizados, desde logo, a nomear mais um
árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao
órgão do Poder Judiciário a que tocaria, originariamente, o
julgamento da causa a nomeação do árbitro, aplicável, no
que couber, o procedimento previsto no art. 7º desta Lei.



Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da
nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se
impossibilitado para o exercício da função, ou for
recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no
compromisso, se houver. (...)

Não havendo indicação de substituto:

 Aplicação da regra prevista na convenção de arbitragem

 Aplicação da regra da instituição arbitral

 Demanda judicial (art. 7º da Lei n. 9.307/96), se oportunamente
as partes não entrarem em consenso.



Regulamento da CMA-CREA/MG

4.5 No caso de

morte, incapacidade, ausência, impedimento

superveniente ou renúncia do árbitro, a CMA-

CREA/MG concederá a quem o tenha

indicado, prazo de 10 (dez) dias para designar

substituto, que será nomeado.

4.5.1 Se a indicação não for feita no prazo

acima, a Diretoria da CMA-CREA/MG nomeará

substituto, entre os nomes que compõem a lista

de árbitros sugerida às Partes.



Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença
que proferir não fica sujeita a recurso ou a
homologação pelo Poder Judiciário.

O árbitro não possui a coertio (poder de coerção), nem a
executio (poder de executar as próprias decisões
quando não houver cumprimento espontâneo)



Art. 13, §6.º, da Lei 9.307/96:

 Imparcialidade

 Independência

 Competência

 Diligência

 Discrição



Mesmas causas de impedimento (art. 144 NCPC) e suspeição
(art. 145 NCPC) aplicáveis aos juízes.

Algumas Hipóteses: a) – quando interveio como mandatário
da parte ou oficiou como perito em processo conexo; b) –

quando estiver postulando, como advogado da parte, o seu
cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em
linha reta; ou na linha colateral até o segundo grau; c) -
quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de alguma
das partes, em linha reta ou, na colateral, até o terceiro
grau; d) - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das
partes



Art. 20. A parte que pretender arguir questões relativas à
competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos
árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da
convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira
oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição
da arbitragem. (...)

§ 2º Não sendo acolhida a arguição, terá normal
prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser
examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário
competente, quando da eventual propositura da demanda
de que trata o art. 33 desta Lei.



Fase Pré- Arbitral: Até a constituição do Tribunal Arbitral ou
a aceitação pelo árbitro único. Atuação da instituição de
arbitragem (Câmara de Arbitragem) eleita ou das próprias
partes na arbitragem “ad hoc”.

Fase Arbitral: Após a aceitação do Árbitro. Assinatura do
Termo de Início da Arbitragem ou Compromisso Arbitral



Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita
a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se
forem vários.

 Assinatura do Termo de Início de Arbitragem (quando
decorrente de convenção de arbitragem)

 Assinatura do Compromisso Arbitral

 Termo de Independência dos Árbitros



 Quando o árbitro não está presente no momento da
celebração do Termo de Início ou do compromisso.

Art. 19. (...)

§1o Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o
tribunal arbitral que há necessidade de explicitar alguma
questão disposta na convenção de arbitragem, será
elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado
por todos, que passará a fazer parte integrante da
convenção de arbitragem.



 Contraditório

 Ampla Defesa 

 Isonomia

 Imparcialidade do julgador 

 Livre convencimento do julgador 

 Motivação das decisões

Art.21 - § 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os
princípios do contraditório, da igualdade das partes, da
imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento.



Escolha pelas partes: disciplina de todo o procedimento na convenção
(arbitragem ad hoc) ou eleição do regulamento de Câmara de Arbitragem
(arbitragem institucional).

 Regulamento vigente na data da celebração da cláusula
compromissória ou na data da instituição da arbitragem ?

Regulamento de Arbitragem CMA-CREA/MG:

“1.4 Salvo disposição em contrário na Convenção de Arbitragem, será
aplicado o Regulamento CMA-CREA/MG em vigor na data da
solicitação de arbitragem.”



Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento
estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem,
que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral
institucional ou entidade especializada, facultando-se,
ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao
tribunal arbitral, regular o procedimento.

§1º Não havendo estipulação acerca do procedimento,
caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo.



Art. 20. A parte que pretender argüir questões relativas à
competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos
árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da
convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira
oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da
arbitragem. (...)

§ 2º Não sendo acolhida a argüição, terá normal prosseguimento
a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão
pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando da eventual
propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei.



Art. 21. (...)

§ 3º As partes poderão postular por intermédio de
advogado, respeitada, sempre, a faculdade de designar
quem as represente ou assista no procedimento arbitral.



Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o
depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a
realização de perícias ou outras provas que julgar
necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício.

§ 1º O depoimento das partes e das testemunhas será tomado
em local, dia e hora previamente comunicados, por escrito, e
reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a seu rogo, e
pelos árbitros.

(...)



Art. 22. (...)

§ 2º Em caso de desatendimento, sem justa causa, da
convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o
tribunal arbitral levará em consideração o comportamento
da parte faltosa, ao proferir sua sentença; se a ausência for
de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro
ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade
judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando
a existência da convenção de arbitragem.



 É possível ?

 Arbitragem instituída por cláusula compromissória cheia

 Arbitragem instituída por cláusula compromissória vazia
/ Compromisso Arbitral

Art. 22. (...)§ 3º A revelia da parte não impedirá que seja
proferida a sentença arbitral.



Art. 21. (...) § 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral,
no início do procedimento, tentar a conciliação das partes,
aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei.

Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a
acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral
poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante
sentença arbitral, que conterá os requisitos do art. 26 desta
Lei.



Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao

Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de

urgência.

Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se

a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de

30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva

decisão.

Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar

ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder

Judiciário.

Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou

de urgência será requerida diretamente aos árbitros.

(incluídos pela Lei nº 13.129, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm


 Art. 22-C, da LA. O árbitro ou o tribunal arbitral

poderá expedir carta arbitral para que o órgão

jurisdicional nacional pratique ou determine o

cumprimento, na área de sua competência

territorial, de ato solicitado pelo árbitro. (arts. 69, §1,

237, IV, 260 §3, do NCPC).

 Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral

será observado o segredo de justiça, desde que

comprovada a confidencialidade estipulada na

arbitragem. (art. 189, IV, do NCPC)

(incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm


 Identidade Física do julgador (repetição de provas)

Art. 22. (...) § 5º Se, durante o procedimento arbitral, um
árbitro vier a ser substituído fica a critério do substituto
repetir as provas já produzidas.

 Princípio persuasão racional do julgador – necessidade
de fundamentação da decisão sob pena de nulidade.



 Requisitos obrigatórios da Sentença (art. 26):
a) - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do

litígio;
b) - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as

questões de fato e de direito, mencionando-se, expressamente,
se os árbitros julgaram por eqüidade;

c) - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que
lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o
cumprimento da decisão, se for o caso;

d) - a data e o lugar em que foi proferida;
e) - assinatura de todos os árbitros.



 Requisito: Sempre escrita (art. 24 Lei n. 9.307/96)

 Requisito: Prazo da sentença
Estipulado na convenção de arbitragem
Ausência de previsão – 6 meses

Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas
partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação
da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou
da substituição do árbitro.

§ 2o As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo
para proferir a sentença final.



 Maioria de Votos – Tribunal Arbitral (art. 24 §1.º)

Art. 24 (...) § 1º Quando forem vários os árbitros, a decisão
será tomada por maioria. Se não houver acordo
majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal
arbitral.

 Voto em Separado – Tribunal Arbitral (art. 24 §2.º)

Art. 24 (...) § 2º O árbitro que divergir da maioria poderá,
querendo, declarar seu voto em separado.



 Pedidos Implícitos (art. 27). Não obrigatoriedade de
aplicação de princípio da sucumbência

Art. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade
das partes acerca das custas e despesas com a
arbitragem, bem como sobre verba decorrente de
litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as
disposições da convenção de arbitragem, se houver.



 Intimação / Encerramento da jurisdição arbitral

Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a
arbitragem, devendo o árbitro, ou o presidente do tribunal
arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou
por outro meio qualquer de comunicação, mediante
comprovação de recebimento, ou, ainda, entregando-a
diretamente às partes, mediante recibo.



 Pedido de Esclarecimentos (Embargos de Declaração)

 Art. 30. No prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro
prazo for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante
comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal
arbitral que:

I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral;

II - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença
arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia
manifestar-se a decisão.

Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de 10
(dez) dias ou em prazo acordado com as partes, aditará a sentença arbitral
e notificará as partes na forma do art. 29.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm


 Coisa Julgada Material

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus
sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida
pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória,
constitui título executivo.

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que
proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação
pelo Poder Judiciário.



 Título Executivo Judicial

Art. 515 (NCPC). São títulos executivos judiciais:
(...)
VII – a sentença arbitral



 Art. 32. É nula a sentença arbitral 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;

 VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou
corrupção passiva;

 VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III,
desta Lei; e

 VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º,
desta Lei.
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1ª Hipótese : Se houve nulidade da sentença em razão: a)
de ausência de
relatório, fundamentos, dispositivo, data e lugar (art.
32, inciso III) ; b) de proferimento da sentença além
dos limites da convenção de arbitragem (art.
32, inciso IV);, o juiz se limitará a anular a sentença
arbitral, determinando que o órgão arbitral profira
nova, corrigindo tais vícios (art. 33 da Lei n.
9.307/96).



2ª Hipótese : Se o vício for: a) da atuação de quem não podia ser
árbitro ou por árbitro impedido ou suspeito (art. 32, inciso II);
b) de ter sido proferida por
prevaricação, concussão, corrupção (art. 32, inciso VI); c) de
desrespeito aos princípios de
contraditório, igualdade, imparcialidade ou do livre
convencimento (art. 32, inciso VIII); d) de ter sido extrapolado
o prazo para o proferimento da sentença arbitral (art.
32, inciso VII) a decretação de nulidade pelo Poder Judiciário
atingirá não apenas a sentença arbitral, mas todo o processo
arbitral. Entretanto, fica preservada a convenção de
arbitragem, devendo haver novo processo arbitral.



3ª Hipótese : Se o vício arguido e reconhecido pelo Poder
Judiciário for a nulidade do compromisso arbitral ou
cláusula compromissória (art. 32, inciso I). A nulidade da
convenção poderá decorrer de vício na manifestação da
vontade (formação do contrato) ou de vício ligado à
arbitrabilidade objetiva ou arbitrabilidade subjetiva. Na
verdade, estar-se-á anulando a própria convenção de
arbitragem. E assim, estarão as partes liberadas para
ajuizar ação perante o Poder Judiciário, em processo
diverso, para ver dirimido o mérito do litígio.



FLUXOGRAMA 

Concordância com a 

instituição da 

Arbitragem

Não concordância com 

a instituição da 

Arbitragem

Comunicação do 

Solicitante à 

Secretaria da Câmara

(Solicitação de 
Arbitragem)

Pagamento 

das taxas 

iniciais e 

juntada de 

documentos

Convocação da parte contrária, remetendo-

lhe cópia da Solicitação de Arbitragem e 

documentos anexos, bem como material 

informativo da Câmara: Regulamento de 

Arbitragem, Tabela de Taxa de Administração 

e Honorários dos Árbitros e Lista de Árbitros

Nomeação árbitro(s) 

titular(es)



Existência de Cláusula 

Compromissória da 

Câmara

Ausência de Cláusula 

Compromissória da 

Câmara/cláusula vazia 

Prosseguimento da arbitragem

à revelia
Devolução dos documentos às

partes

Interposição de ação judicial

para instauração compulsória

da arbitragem

Notificação de todos os 

atos processuais à parte 

revel

CONTINUAÇÃO



FLUXOGRAMA 

CONTINUAÇÃO

Árbitros  não 

integrantes da 

Lista de Árbitros 

da Câmara

Árbitros 

integrantes da 

Lista de Árbitros 

da Câmara

Designação pela Câmara de 

mais um árbitro, membro de 

sua Lista de Árbitros

Número de 

árbitros par

Número de 

árbitros 

impar

Elaboração do Termo de Arbitragem / 

Compromisso Arbitral  pela Secretaria 

da Câmara 



FLUXOGRAMA

CONTINUAÇÃO

Designação de um 

secretário para lavrar o 

termo de início do 

procedimento arbitral

Convocação 

pela Secretaria da Câmara 

às partes e árbitros para 

assinatura do Compromisso 

Arbitral

Escolha do presidente do Tribunal 

Arbitral por consenso ou pela 

maioria dos árbitros indicados pelas 

partes

Designação do presidente do 

Tribunal Arbitral pela Câmara (não 

havendo o consenso ou a maioria)

Declaração de impedimento pelo 

próprio árbitro, ou apresentação de 

sua renuncia

Ajuizamento de ação para lavratura 

do Compromisso ou seguimento do 

processo à revelia

Designação de árbitro único da 

Lista de Árbitros pela Câmara 

Falta de 

designação do 

Presidente do 

Tribunal 

Arbitral no 

Compromisso 

Arbitral

Impedimento 

para atuar 

como  árbitro

Recusa da 

assinatura do 

Compromisso 

Arbitral

Falta de 

indicação de 

árbitro 

Tentativa da 

conciliação entre as 

partes



FLUXOGRAMA FLUXOGRAMA

CONTINUAÇÃO

Fim da 

controvérsia 

através de 

acordo em 

sentença
Designação de hora e local da 

audiência de instrução pelo presidente 

do Tribunal Arbitral

Apresentação de provas pelas partes 

Audiência de Instrução

Apresentação  ao presidente do 

Tribunal Arbitral das alegações 

escritas das partes, com o rol das 

provas que pretendem produzir 

Aceitação da 

conciliação pelas 

partes

Conciliação 

frustrada



Produção da prova 

testemunhal pelas partes 

na audiência de 

instrução

Encerramento 

da instrução

Esclarecimentos 

do perito Depoimento 

pessoal das 

partes
Inquirição de 

testemunhas 

arroladas Diligência 

fora da 

sede 

CONTINUAÇÃO

FLUXOGRAMA

Apresentação das 

alegações pelas partes 

na audiência de 

instrução 

Alegações 

Finais 



FLUXOGRAMA 

CONTINUAÇÃO

Sentença 

Arbitral 

Fundamentação do 

voto vencido, 

transcrito na 

sentença 

Deliberada por 

unanimidade 

Deliberada 

pela maioria

Divulgação da sentença às partes 

pelo presidente do tribunal 

arbitral 



CONTINUAÇÃO

Prazo de cinco dias para

manifestação das partes sobre

dívida, obscuridade, contradição ou

erro material da sentença

Manifestação de parte Ausência de manifestação

Devolução do processo ao(s) 

árbitro(s)

Prazo 10 dias para decisão

Comunicação do 

aditamento ou da 

manutenção da decisão

Término da Arbitragem
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