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RESUMO 

Esta dissertaç8o pretende mostrar o inkio de u m  

arbitragem e como poderao se realizar as provas dur* prQWW0 em j ~ h  

arbitral no ambito da Lei 9307196. 

Pudemos perceber no desenvolvimento das pesquisas 

para a realizaç8o deste trabalho que muito se fala em necessidade de uma 

Cultura Arbitral no Brasil, e que alguns autores n8o acreditam que um Tribunal 

possa ser Arbitral, se n8o tiver jurisdiflo, ou ainda que jurisdição arbitra1 na0 6 

constitucional, percebemos ainda em pesquisa de campo, que ~ 8 0  poucos 0s 

operadores do direito que conhecem a mencionada W de arbitragem e existem 

dúvidas e preconceitos em se saber ao menos em como proceder no caso de 

arbitragem. 

de se observar que Tribunais Arbitrais, por intermédio de 

seus diretores, os quais tem o primeiro contato com quem busca seus serviços 

(uma vez que se trata de um Tribunal que cobra sua prestação de serviço, e na 

maioria das vezes com antecipaçao), procuram dar ciBncia Bs partes das 

regras da arbitragem. 

Pareceu-nos, por&m, que faltava aos operadores e 

contratantes saber como poderiam e deveriam proceder no andamento do 

processo em juizo arbitral dentro dos limites da lei 9307 de 23 de setembro de 

1996. 

Por isso, analogamente ao Código de Processo Civil, 

tentamos aqui mostrar a fase postulatória. com a ConvençBo de Arbitragem, 

(art. 3 O  L.A); a fase de saneamento, Com a aceitaçao do hrbitro (art.19 L.A), e a 

terceira fase instrutória probatória do procedimento cognitivo, que reputamos 

ta!vez a mais importante. 



. ABSTRACT 

This dissertation intends to show the b~inning of afi 

arbitration and how evidentes could be realized during the proas8 at an 

Arbitral Tribunal in the ambit of the law 9.307198. 

We could notice in the research's development to do this 

work that much has been spoken about the necessity of an Arbitral Cukure k, 

Brazil. Many authors can not believe tha a tribunal can be arbitra1 if the 

Tribunal does not have a jurisdlction, or even that arbitral jurlsdlction can not be 

~0nStit~ti0nai. We could realize in field research, there are few lawers who 

know the mentionated arbitration law and there are doubts and prejudices to 

know how to procoed in case of arbitration. 

Arbitral Tribunals try to explain the arbitral procaedings, 

through their directors, who has the first contact with people who needs this 

kind of legal proceeding. 

It seemed to us, however, that it was lacking to lawyers and 

patties to know how could and should proceed during the process at an Arbitral 

Tribunal in the ambit of law 9.307, from 1996, september, 1 3 ~ ~ .  

Therefore, anaiogously to Brazilian Rules of Civil Procedure 

what we really try to demonstrate is the declaration step, with the Arbitration 

Agreement (art. 3 O  A.L.), the cleanliness step wíth the concordance of the 

arbitrator (art. 19 A.L.), and the probative instruction 0f cognitive proceedings 

which we believe is the most important. 
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O tema Arbitragem chama-nos a atençao, em virtude de 

ser uma opção que a lei d8 aos contratantes de solucionarem atuai ou 

futuro litígio, em tribunal que não seja o estatal, com O direito de 

escolherem as diversas leis a regerem o contrato, inserir cl8usulas de 

estabilização, escolher as normas que serão aplicadas, como a boa-%, 

equidade e princípios gerais do direito, tudo teoricamente de forma mais 

rápida do que no juizo estatal e com a vantagem de poderem escolher O 

árbitro ou tribunal de confiança dos contratantes. 

O presente trabalho não irá discutir a questão da 

jurisdicionalidade do juizo Arbitral, porque a Lei no 9307196 define 0 

Arbitro em seu art. 18, como sendo juiz de fato e de direito, ao m n o s  

enquanto estiver atuando, 4 tema intrigante a ser discutido, mas não 6 0 

foco deste trabalho. 

A arbitragem 6 uma opção em relação ao juizo estatal, 

porque é mais rápida, porém, sabemos que nem sempre um litígio levado 

ao Tribunal Arbitral, será mais rápido, ao contrário, poder8 em alguns 

casos, demorar até mais, em virtude da falta de poderes do árbitro de 

tomar medidas coercitivas ou cautelares, conforme parágrafo 4 O ,  art. 22 

da L.A . 



Muitos autores propõem uma 'AçBo Cultural" para a 

aceitação e prhtica do juizo arbitral, enfatizando que h6 a necessidade de 

se criar uma cultura de arbitragem no Brasil. 

Os empregadores e empregados no campo do direito do 

trabalho, começam timidamente a se valerem da Lei, contudo, poder6 se 

tornar verdadeira a manchete que foi veiculada no Jornal Folha de SBO 

P~UIO', a qual dizia: "Justiça privada 6 cilada para trabalhadores", pois, 

muitos empregados foram 'levados" juízc arbitral e Comissões de 

Conciliação Prévia e foram lesados, e, o princípio da autonomia da 

vontade que tem carater institucional, uma vez que 'ningubm ser6 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sen8o em virtude de lei", 

foi por terra, muitos empregados foram obrigados a irem A justiça privada, 

rapidamente ou não teriam seus direitos rescisórios trabalhistas 

devidamente pagos. 

c importante esclarecer que quanto B mat6ria do jornal 

acima mencionado, os jornalistas se referem aos Tribunais de arbitragem 

utilizando-se de aspas, o que não procede, visto serem estes Tribunais, 

também assim chamados mesmo nas leis internacionais, uma vez que a 

1 Folha de São Paulo, 27/05/02, p. B 1, Caderno Folha Dinheiro. 



tendência da doutrina é a de reconhecer estes Tribunais como detentores 

de jurisdição. 

Contudo, neste trabalho o que pretendemos é mostrar 

quais os tipos de provas que poderão as partes se valer durante o 

processo arbitral, observando-se que para alguns autores com bastante 

experiencia em arbitragem, a ordem das provas, bem como a forma de 

inquirição das partes, testemunhas e peritos, caberá aos contratantes 

fixarem e se não o fizerem, caberá ao árbitro. Porém, por experi8ncia nem 

tao vasta que temos respeito da matbria, pretendemos aqui demonstrar 

uma seq00ncia de meios de provas que t&m por analogia o Código de 

Processo Civil, não obstante a liberdade dos contratantes de regerem-se 

por suas próprias leis. 

Os meios de prova por analogia ao Código de Processo 

Civil, se fazem necessários justamente em contraponto h liberdade que as 

partes têm de contratar, principalmente aos iniciantes da arbitragem, 

entendemos que se assim não procederem, poderão criar verdadeiros 

mini códigos para cada caso especifico, o que particularmente não 

aconselhamos, pois, teriam tanto a discutir em relaçgo A forma de provar 

que criaram, que perderiam mais tempo discutindo seus regulamentos do 

que o próprio objeto do litlgio, e é justamente essa distancia de leis 

intrincadas que procuram quando preferem a via arbitral, concluindo, 



entendemos que os meios de provas previstos no C6digo de Processo 

Civil, por serem habituais e legais, poder80 senrir de suporte e 

eventualmente como mencionado no trabalho, alguns artigos poder80 ser 

preteridos em favor de pequenos acordos entre as partes durante o 

andamento do processo arbitral. 



PARTE I: 

DA ARBITRAGEM 



CAP~TULO 1: INSTITUTO DA ARBITRAGEM 

1. Aspectos Históricos 

A arbitragem est8 inserida no desenvolvimento dos povos, 

convivendo at6 hoje com o sistema institucional (jurisdicional) para dirimir 

conflitos. 

Trata-se, na verdade, de uma alternativa natural para as 

pessoas desvencilharem-se de problemas: observe-se duas crianças 

"brigandon por algo ou id6ia, naturalmente chamam um terceiro para 

opinar sobre quem tem razão. 

O Estado, tendo a funçao de aplicar a lei relegou a segundo 

plano o m6todo arbitral, nao houve assim, uma evoluç80 linear e radical 

da arbitragem para a jurisdição, ambos 0s sistemas conviveram juntos, 

com maior ou menor brilho para a arbitragem, dependendo das leis e 

costumes locais. 

O processo civil do Direito Romano sofreu, inegavelmente, 

influência do princípio da arbitragem que exercia papel preponderante e 

decisivo para a solução dos litígios. 

Como nos ensina Waldemar Mariz de Oliveira Júnior - "Do 

Juizo Arbitraln in Participação e Processo, Coordenaç80 de Ada Pelegrini 

Grinover, Candido Range1 Dinamarca e Kazuo Watanabe, 1998, p.309). 



Na verdade, marcante era o caráter arbitra1 do procedimento 

civil em Roma, tanto o antigo, quanto o clássico, de tal sorte que a 

decisão do litigio não emanava do Estado, o qual se restringia 4 

coordenação da tramitaçao do referido procedimento. É certo que, depois, 

chancelava com sua força estatal, a decisao proferida pelo index. 

Mencione-se, também a existência no processo civil romano, do 

compromissum, pelo qual as partes diferiam ao árbitro ou aos árbitros a 

apreciação e decisao da matéria controvertida. Por seu turno, Uma outra 

convença0 6 encontrada naquele direito, qual seja o recepfum arbitri, em 

que os litigantes se colocavam de um lado e o 4rbitro ou árbitros de outro, 

sendo certo que este ou estes aceitavam a respectiva funçao. Na0 há que 

se confundir o compromissum, ato jurídico entre particulares, consensual 

portanto, e o arbiter iuris ou arbiter legalis, do procedimento clássico, 

posto que este era nomeado pelo pretor, e nao pelas partes. 

Na Idade Média, devido a grande variedade de ordenamentos 

juridicos, e a falta de centralizaçao do poder, a arbitragem 8 incentivada; 

cabendo ao Direito Canonico a regulamentação minuciosa deste instituto, 

com a adoçao dos delineamentos básicos do Direito Romano. 

Ao final da Idade Média surgiu uma nova forma de 

arbitragem, chamada obrigatória onde as partes eram obrigadas a cumprir 

a determinaçao dos árbitros, mesmo embora estes fossem pessoas 

privadas. 



Assim, por algum tempo a arbitragem voluntária conviveu 

com a obrigatória; todavia, a tendência foi a de haver uma legislaç80 

sobre o instituto da arbitragem, sendo que na atualidade vem sendo 

fortalecido principalmente em tratados internacionais. 

No Brasil, em 1929 o Código de Processo Civil já previa sobre 

o juizo arbitral nos artigos 1.031 a 1046. Todavia, mesmo sendo 

remodelado no Código de 1973, tacitamente não' foi aceito. E o motivo 

seria porque mantinha a intervenção obrigatória do Poder Judiciário. 

A partir do final de 1996, com o advento da Lei. 9.307, de 23 

de setembro de 1996, defendida pelo então Vice-presidente Marco 

Maciel, e, portanto, sendo apelidada de Lei Maciel, profundas alteraçues 

ocorreram, dentre elas, a autonomia da decisao arbitral - agora sentença 

- reconhecida pelo Poder Judiciário e aceita como título executivo. 

Outro grande avanço da nova lei 6 o poder-se reconhecer 

elou executar a sentença arbitral estrangeira no Brasil de conformidade 

com os tratados internacionais vigentes. 

Cabe a ponderação de que estamos dando um grande passo 

para o desafogo do Poder Judiciário, desde que os brasileiros 

acompanhem essa evolução e alterem seus hábitos. 

O entendimento de que, para se solucionar uma pendência 

de natureza patrimonial, é mais seguro delegar a decisão a uma pessoa 

, 



conhecida e de confiança das partes ao inv6s do Poder JudiciBrio que n8o 

pode contar com Juizes capacitados em todas as áreas, deve fazer parte, 

principalmente, do meio economico do país. 

1.1 Da UNCITRAL (LM) a Lei 9.307196 

UNCITRAL "United Nations Comission on Internacional 

Trade Lawn, ou seja, a Comissão das Nações Unidas para o ComBrcio 

Internacional, vem tratando do assunto há tempos, tendo desenvolvido 

uma Lei Modelo, como veremos a seguir. 

A Lei no 9.307 de 23 de setembro de 1996, que 

disciplina a arbitragem no Brasil, tem sua g&nese na Lei Modelo da 

UNCITRAL (LM), supra mencionada. Essa comiss80 das Nações Unidas 

foi criada em 1966, tem sede em Viena e, desde sua constituiç80 vem 

prestando inestimheis serviços comunidade jurídica internacional. 

Nesse sentido, através dos trabalhos de um Comite formado por 

representantes de 58 pakes, incluindo o Brasil, e 18 organizações 

internacionais, durante três anos, discutiu-se, os termos de uma lei 

modelo sobre arbitragem, com intuito de, em lugar de unificar a materia 

através de uma convenção internacional, buscar a harmonização das 

diversas legislaçóes internas. Esta é, indubitavelmente, a razão do 

sucesso da LM, cujo texto final aprovado pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas através da Resolução 40172, de 1 1/12/1985. 



Hoje já se contam, às dezenas, os países que 

incorporam, às suas legislações internas como por exemplo, CaneidB, 

Austrália, Hong Kong, Escócia, Peru, MtSxico, Federação Russa, 

Bermudas, Tunísia, Egito e UcrBnia, vhrios estados americanos, tais como 

Flórida, Óregon, Califórnia e Texas. A Inglaterra tambbm já em 1990 

editava nova lei arbitra1 inspirada em vários dispositivos da LM. 

Estes países adotaram-na in totum ou parcialmente, 

seja tratando somente de arbitragem internacional, seja aplicando-a 

também 6 arbitragem domtSstica. 

Vejamos, rapidamente, as prinoipais disposições da LM 

que.estão incorporadas à legislação interna. 

1. Reconhecimento do cardter obrigatório e efeito vinculante da 

cláusula compromissbria e respectiva executoriedade, de acordo com 

o artigo 8' da LM (arts 3O ao 7O da Lei Arbitra1 Brasileira - LAB). 

2. Ampla autonomia das partes para fixaçao das regras procedimentais, 

consoante acima referido. 

3. Procedimento para indicação dos hrbitros, art. 11 da LM (art. 13 da 

LAB). 



4. Revelação previa do árbitro de quaisquer fatos que denotem dúvida 

justificada quanto B sua imparcialidade e independbncia, previstos 

nos artigos 12 e 13 da LM (art. 14, parágrafo l0 da LAB). 

5. Os princípios da autonomia da cláusula compromissbria e da 

compet&ncia-compethcia previstos no art. 16 da LM (art. 8 O  e 

parágrafo Único da LAB). 

6. Autorização para o Tribunal Arbitra1 solicitar medidas cautelares, art. 

17 da LM (art. 22, parágrafos 2O e 4O da LAB). 

7. O princípio do devido processo legal, art. 18 da LM (art. 21, 

parágrafo 2' da LAB). 

8. Decisão motivada. Os árbitros deverão fundamentar a decisão 

exarada na sentença arbitral, consoante disposto no art. 31 da LM 

(art. 26, inciso III da LAB). 

9. Escolha das regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, art. 

28 da LM (art. 2O da LAB). 

10. Procedimento de Revisáo pós sentença arbitral, estando prevista em 

sede. 

11. Reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira, arts, 

35 e 36 da LM (arts. 38 e 39 da LAB). 



A regulamentação arbitra1 brasileira tambem teve fonte 

de inspiração na lei francesa de 1981, ao estabelecer a convenção de 

arbitragem, que tamb6m estA prevista no art. 7O da LM (art. 3' da LAB), 

bem como em muitos dispositivos da lei espanhola no 3611988, como por 

exemplo, o art. 56.1, equivalente ao artigo 34 da LAB. 

Por derradeiro, vale lembrar que uma lei poder& ser 

boa ou não. DependerA das pessoas que a utilizarem e dos 6rgãos 

incumbidos de sua interpretação e aplicação valerem-se das normas, 

atentando para seus princípios e origens, ou seja, para OS fins que foram 

propostas. 

1.2 Do Banco Mundial h Lei 9.307196 

Luis Carlos  oro,* diz que a Lei de Arbitragem 

brasileira foi inspirada em um trabalho técnico do Banco Mundial, 0 qual 

preconiza o incentivo aos chamados MARC (Mecanismos Alternativos de 

Resolução de Conflitos), pedindo-se a admissão de instrumento como a 

arbitragem e as Comissões de Conciliaç%o Prévia. 

2 Primeiro em entrevista ao Jornal Folha de Sao Paulo de 27 de maio de 2002, p. B 4 e 
após em publicaçao à Revista do Advogado de no 6% P. 11 1, de junho de 2002, 
categórico em afirmar que A Lei de Arbitragem foi inspirada em um trabalho tbcnico 
do Banco Mundial - documento 319 de 1996. 



Na realidade, continua o autor: 

"9 ótica daquele organismo internacional, 8 odiosa a 

reserva de mercado ao JudiciBrIo dos sewlços de 

jurisdiçdo. Propõe-se, destarte, a privatização de tais 

serviços, que passam, destade, a submeter-se à lógica de 

mercado. " (Grifos nossos). 

"E o aspecto mais grave: a Jurisdição, sob o nome de 

conciliação, arbitragem ou qualquer outro que se queira, 6 

empresa, vista como negócio. Caso se negocie justiça. 

Esses negócios serão submetidos às leis econdmicas (em 

especial, a de oferta e procura por dinheiro), mas não ao 

conjunto normativo juridico. " 

E, de fato segundo o mesmo autor n8o é essa a preocupaç80 

do Banco Mundial. Por meio daquele estudo, extraem-se verdadeiras 

confissbes acerca de a quem visa beneficiar e em favor de quem se 

destina. Diz o documento: 

5. .  a justiça atualmente na0 tem promovido o desenvol- 

vimento do Sefor 

"... o acesso A justiça pode ser fortalecido atrav6s dos 

mecanismos alternativos de resolução de conflitos (MARC). 

Estes mecanismos que incluem arbifmgem, mediação, 

conciliação e juizes de paz, podem Ser utilizados para 

minimizar a morosidade e a corrupção do sistema." 

3 E demais citaçdes abaixo, p. 6 do d0cumento em versa0 Portuguesa, traduzido por Santo 
Eduardo Sarda e disponível no sítio eletrdnico do Banco Mundial ~ ~ w . w o r l d b a n k . 0 ~ ~ .  



5 . .  os prògramas de reforma devem considerar tanto os 

MARC vinculados às Cortes quanto os MARC privados. 

Esta estrategia permite uma competição na resolução de 

conflitos e consequentemente a discussão sobre o 

monopólio do judiciário. " 

"A economia de mercado demanda um sistema juridico 

eficaz para governos e setor privado, visando solver 

conflitos e organizar as relações sociais. " 

"A reforma econbmica requer um bom f~n~i0namenf0 do 

judiciário o qual deve interpretar e aplicar as leis de forma 

previsível e eficiente". 

". . . o crescimento da integraçdo econbmica entre paises e 

regiões demanda um judici8rio com padrões internacionais. 

Por exemplo a Organização Mundial do Com6rci0, 

Mercosul, Nafta e Alta requerem certos principios para 

decidir questões.. . ". 

"... um judiciário ideal aplica e interpreta as leis de forma 

igualitária e eficiente, o que significa que deve existir 

previsibilidade no resultado dos processos". 

Continua, Luis Carlos Moro, combatendo O Documento 

Técnico 319 - Elementos para Reforma do Poder Judiciário na América 

Latina e Caribe e os chamados MARC (Mecanismos Alternativos de 

Resoluçao de Conflitos), afirmando que 0s fundamentos daquele 

documento incentivador dos mecanismos são 0s de promoção do direito 



de propriedade, de segurança do capital e dos investidores e de 

harmonização de normas entre países que componham a comunidade 

financeira internacional, tendo como paradigma e base a iegisiaç80 norte- 

americana. 

Tais princípios não se compatibilizam com nosso contrato 

social e com os fundamentos da República Federativa do Brasil, para 

quem o Estado deverá conformar-se de molde a fazer prevalecer a 

dignidade da pessoa humana e 0s valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. 

Documentos técnicos, como o que se comenta, tbm, além de 

cunho técnico, evidentes propósitos politlco-ideológicos que n8o podem 

deixar de ser considerados. 

Após as consideraç6es de Luis Carlos Moro, acima, se faz 

necessário comentar apenas que referido autor ao nosso ver, deve 

mesmo ser ouvido, porém, com cautela, uma vez que a arbitragem 

sempre existiu entre nós, no caso do Código Comercial era obrigatbia, o 

Código Civil e de Processo Civil recepcionaram-na sob o titulo de 

Compromisso e no caso específico da Justiça do Trabalho, que nos 

parece ser a preocupação do autor, a arbitragem está prevista na 

Constituição Federal em seu art. 114, parágrafos 1' e 2 O ,  obviamente 

afastando 0s casos referentes B bens patrimoniais indisponíveis, ou que 

fujam B ordem púbica e aos bons costumes, para tanto tambkm 



colacionamos neste trabalho no item Coisa Julgada, um acórd8o B 

respeito. 

2. Constitucionalidade da Arbitragem 

A forma preferida de resolu@o dos conflitos entre nós, at6 

pela falta de uma cultura arbitral, continua sendo a jurisdição estatal, a 

cargo dos juizes togados, estando esta garantia inserta no art. sO, XXXV, 

da Constituiçao de 1988, nos termos do qual "a lei não excluirá da 

apreciaçao do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direitou, O que levou 

alguns exegetas a p6r em dúvida a constitucionalidade do juizo arbitra!, 

na versão dada pela nova Lei de Arbitragem (Lei no 9.307196). 

A luz da disciplina dada 4 antiga arbitragem pelo Código de 

Processo Civil, pelos revogados arts. 1072 a 1102, a sua 

constitucionalidade n8o despertava tanto interesse, porquanto 0 art. 1096 

impunha, obrigatoriamente, a hornologaçao do laudo pelo juiz togado, 

pelo que, nos termos do art. 1097, somente depois de homologado 

produzia entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 

sentença judiciária, e lhe conferia a eficácia de titulo executivo, como tal, 

contemplado no art. 584, 111, do mesmo Código. 

Mesmo luz do Código de Processo Civil de 1939, Frederic~ 

Marques, saíra em defesa do juiz0 arbitral, contra a sua alegada 



inconstitucionalidade, ante o disposto no art. 141, parágrafo 4 O S  da 

Constituição de 1946, nestes termos: 

"O mesmo sucede se essas pessoas em conflito, em lugar 

de se comporem mutuamente, deliberarem entregar ao 

juizo de outrem a resolução do litlgio para apaziguamento 

da controv6rsia e contenda. Assim como o Estado, por 

estar em foco direito disponivel, deixa que os interessados 

solucionem, atraves da transação, suas desintelig9ncias 

reciprocas, nada h6 de estranhhvel que, tambdm, a ~ t o h e ,  

esses mesmos interessados, a submeterem a resoluçdo do 

conflito a outras pessoas, em lugar de o levarem, atrav4s 

da propositura da ação, a juizes e tribunais. 

Nem h&, com isso, transgressão do ad. 141, parágrafo do, 

da Constituiçdo Federal, ou infringdncia do principio do 

juiz natural. O direito individual, no caso, passa a ser, tal 

como a transação, aquele que, em virtude do acordo 

consubstanciado no compromisso, foi definido no laudo 

arbitral. 0 carhter disponível da relaçdo contenciosa 

propiciava a alteração, por vontade dos interessados, que 

o laudo arbitral criou, assim como a que a transação teria 

trazido, se esta tivesse sido o instrumento compositivo do 

lit rgio n. 

4 Marques, Jose Frederico, Instituições de direito processual civil, 1. ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1960, n. 1.330, P. 423424. 



O juizo arbitral, então em vigor, tinha o seu fundamento no 

compromisso, disciplinado pelos revogados arts. 1037 a 1048 do Código 

Civil, que, igualmente, exigia a homologaç80 da sentença arbitral, salvo 

na hipótese do art. 1045, que excetuava aquela "proferida por juiz de 

primeira ou segunda instancia, como árbitro nomeado pelas partes", 

tacitamente revogado pelas então vigentes disposiç6es processuais. 

Tendo a nova Lei de Arbitragem dito no seu art. 31 que ''a 

sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, 0s mesmos 

efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo 

condenatória, constitui título executivo", reacendeu-se a discuss8o sobre 

a eventual inconstitucionalidade da arbirtragem, por nao mais se exigir a 

homologação judicial. A nova lei colocou ainda mais lenha na fogueira ao 

consagrar a cláusula compromissória e sua executoriedade, se uma das 

partes recusar-se a firmar o compromisso a que se obrigou (art. 7', caput, 

LA) . 

Nas Decimas Jornadas Franco-Latino-Americanas de Direito 

Comparado, em Bogotá, Clóvis V. do Couto e silva,= antes da atual Lei de 

Arbitragem, já afastara a inconstituicionalidade do juizo arbitral nestes 

termos: 

5 Couto e Silva, Clovis V. do. O julzo arbitra1 no direito brasileiro. Revista dos 
Tribunais, v. 620, p. 15. 



"Alguns autores concluíram que o juizo arbitral infringiria o 

aludido preceito constitucional (da inafastabilidade), 

porquanto, sendo a sentença do juízo arbitral terminative, 

atreves dela se teria excluído da apreciação do Poder 

Judicidrio alguma questão de direito. uma orientação, 

evidentemente extremada, e, por isso mesmo, n i o  merece 

ser acolhida. 

Estabelecido o juízo arbitra/, detem ele compet6ncia para 

resolver a controversia a ele submetida. Como O juizo 

arbitral est8 intimamente vinculado com o modelo jurídico 

da transação, somente os direitos disponíveis 6 que 

podem ser objeto desta jurisdiçilo. " 

Outra n8o 6 a posiç8o adotada por Guido soares, com 

argumentos irrespondíveis, nestes termos: 

"A interpretaçdo falaciosa de que a arbitragem reduziria a 

abrang6ncia do Poder Judici&rio, pelos efeitos de impedir o 

exame pelo juiz das demandas a ela submetidas, levou, no 

Brasil, a sustentar-se a tese de que a arbitragem seria 

inconstitucional, por ferir a norma tradicional do Direito 

brasileiro de que 'a lei não excluir6 da apreciação do 

Poder Judicidrio lesão ou ameaça a direito' (CF, art. 5 O  

XXXV). Ora, a prevalecer tal entendimento, qualquer ato 

de resolução de controvdrsia (uma renegociação, uma 

transação extrajudicial, uma confissão, uma cessão de 

direitos.. .) somente seria vhlido Se validado pelo Juiz! Na 

verdade a jurispruddncia do STFj6 admitiu, que a ~ o l u ç 8 ~  



pela via brbitral de pend6ncias de cardter patrimonial e 

transigíveis não representa qualquer violaç#o da norma 

constitucional." 

Antbnio Carlos Rodrigues do ~maral, '  professor de Direito 

Constitucional da Universidade Mackenzie e membro da American 

Arbitration Association, AAA, em Nova lorque, posicionou-se nestes 

termos: 

"Uma apreciação menos detida do texto do referido 

comando normativo poderia levar a uma inadequada 

interpretação que culminasse por afrontar o inciso XXXV 

do art. 5' da Constituiçllo Federal, que assevera: 'A lei MO 

excluir8 da apreciação do Poder Judicidrio Iesd0 ou 

ameaça a direito.' (E, indiretamente , tamb'8m princípios 

atinentes ao duplo grau de jurisdição). 

Não parece ser essa, entretanto, a mais adequada 

exegese. A interpretação gramatical de um texto, como 

sabido, no âmbito da herrnen6utica jurídica, 6 o 

instrumental mais pobre a ser utilizado e o menos passível 

de precisão. como retirar uma frase de seu contexto 

(recurso tipicamente sofismdtico) e dar-lhe interpretação 

diversa das circunstâncias em que proferida. Dai ser a 

interpretação sistembtica a que melhor serve à 

identificação da real inteligencia do dispositivo normativo 

6 Rodrigues do Amaral, Ant6nio Carlos. O artigo 18 da Lei de Arbitragem e a 
Constituição Federal. Revista Literária de Direito, p. 18, nov.ldez.119g6. 



individual/zado, pois que assim se vai conhecd-10 a partir 

do amplo contexto orgdnico da legislaqão em que inserido. 

Isto é, no caso do art. 18 da L.A (n6o obstante sua 

redação melhor espalhasse o esplrifo da Lei de 

Arbitragem, se dispusesse algo como 'as partes poderão 

constituir árbitro juiz de fato e de direito [. . .] abrindo mão 

de recorrer ao Poder Judicidrio'), est6 claro que, se 

retirado do seu contexto, eventualmente poderia até 

mesmo ensejar que se propugnasse por violar o citado 

inciso XXXV do art. 5 O  da Constituição Federal. 

NO entanto, uma vez analisado dentro do esplrito que 

conforma a nova Lei de Arbitragem, verifica-se que o art. 

18 não comete qualquer violação do texto constitucional. 

Seja no que se refere B problem6tica do recurso ao 

Tribunais, seja no que se refere d questão do duplo grau 

de jurisdição. " 

Por fim, Shivio de Figueirado Teixeira,' aduz os seguintes 

argumentos em prol da constitucionalidade da Lei da Arbitragem: 

"Temo não justificar-se, contudo, esse temor, mais que 

inquietação, na medida em que o modelo de arbitragem 

adotado pela Lei 9.307/96 dele não exclui o Judiciário. E 

isso por múltiplas razões. 

7 Teixeira, Sdlvio de Figueiredo. Arbitragem no sistema jurldico brasileiro. Revista dos 
Tribunais, v .  735, p. 46-47. 



A uma, porque a nova lei 6 expllcita (att.33) em assegurar 

aos interessados o acesso ao Judici6rio para a declaraçdo 

da nulidade da sentença arbitral nos casos em que elenca, 

em procedimento hhbil, t6cnico e de maior alcance do que 

o criticado procedimento homologatbrio do sistema 

anterior. 

A duas, pela igual possibilidade de arguir-se nulidade em 

embargos 9 execução (art.33, parhgrafo 3O, c/c art. 741, 

CPC). 

A tr&s porque a execuçdo coativa da decisão arbitra1 

somente poderá ocorrer perante o Judicidrio, constituindo 

a sentença arbitral titulo executivo judicial, assim 

declarado na nova redação dada (pelo art. 41) ao inciso 111 

do art. 584 do CPC. De igual forma, a efetivaçdo de 

eventual medida cautelar deferida pelo árbitro reclamará a 

atuação do juiz togado, toda vez que se fizerem 

necessárias a coertio e a executio. 

A quatro, porque, para ser reconhecida ou executada no 

Brasil (art. 35), a sentença arbitra1 estrangeira se sujeitar6 

9 homologação do Supremo Tribunal Federal (ou de outro 

brgão jurisdicional estatal - v.g., o Superior Tribunal de 

Justiça, se a Constituição, reformada, assim vier a 

determinar. 

A cinco, porque do Judicidrio 6 o controle sobrevindo no 

curso da arbitragem controv6rsia acerca de direitos 

indisponlveis e verificando-se que de sua existdncia, ou 

não depender8 o julgamento. 



A seis, porque tamb6m caberd ao Judicidrio decidir por 

sentença acerca da instituição da arbitragem na hipótese 

de resistdncia de uma das partes signatdrias da clc5usula 

compromissória (art. 7O). @ 

Dois aspectos da discussão merecem relevo: um relativo d~ 

facultatividade da arbitragem, e outro pertinente a efichcia da sentença e 

sua exequibilidade. 

O primeiro aspecto não 6 uma questao constitucional, senão 

legal, pois a Lei de Arbitragem é expressa no sentido de ser ela facultativa 

- poderão valer-se da arbitragemn (art. 1°, LA), "podem submeter a 

solução de seus litígiosn (art. 30, LA) -, afastando qualquer cunho de 

obrigatoriedade. Assim, se uma das partes for coagida pela outra a 

celebrar uma convençao de arbitragem, estar6 esta sujeita anulação 

como qualquer ato jurídico do gdnero (convencional). Por isso, questiona- 

se a validade de os contratos de adesão poderem prever a soluçao 

arbitral, a respeito do que também não é pacífica a doutrina. 

De inconstitucionalidade poder-se-ia falar, se a lei houvesse 

instituído a arbitragem obrigatória (ou coativa), pois esbarraria no art. sO, 

XXXV, da Constituição, afrontando o princípio da inafastabilidade, ao 

vedar AS partes o acesso direto ao juizo judicial, impondo-lhes o juizo 

arbitral. Mas, felizmente não 6 O que acontece, porquanto a nova Lei de 

Arbitragem mais não faz do que jã fazia 0 Código Civil, ao facultar aos 



interessados prevenirem ou terminarem litígio mediante concessões 

mútuas (art. 1.025), ou o Código de Processo Civil, ao extinguirem (art. 

Por idêntica razão, ao dizer o art. 31 da Lei de Arbitragem 

que a sentença arbitra1 produz os mesmos efeitos da sentença judicial, e, 

sendo condenatória, constitui título executivo, não incide em nenhuma 

inconstitucionalidade. 

Neste ponto, registre-se que, levado ao extremo o princípio 

da inafastabilidade, muitas leis, entre nós, poderiam ser tidas por 

ofensivas da garantia assegurada pelo art. 50, XXXV, da Constituição. 

Relativamente ao mandado de segurança (art. 5' LxIX, CF), 

por exemplo, não foram poucos 0s obst&culos opostos pela lei ao seu 

eficaz exercício, como, v.g., a suspensao da execução da liminar e da 

sentença (Lei n. 4.348164; a limitação da extensão da sentença apenas hs 

prestaç(ies que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial 

(Lei n. 5.021 166); a suspensao tempordria de liminares (Lei n.8.076190). 

Igualmente, no gmbito das açóes de qualquer natureza, 

inclusive as cautelares, proíbem-se liminares na liberaçao de bens, 

mercadorias ou coisas de procedencia estrangeira (Lei n. 2.770156)~ 

chegando-se a ponto de proibir a concessão de medidas cautelares contra 

atos do Poder Público, toda vez que providencia semelhante nao puder 



ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal (Lei n. 8.437192). 

Isso sem se falar no truculento Decreto-Lei n. 70, de 21 de 

novembro de 1966, que ao autorizar o funcionamento de associaç6es de 

poupança e empréstimo e instituir a cédula hipotecbria, criou uma 

execução extrajudicial em favor do credor dessa cedula, autorizando 

inclusive a execuçao da dívida pelo agente fiducidrio (arts. 31 a 38), com 

direito a honordrios de até 5% (cinco por cento) do valor do crédito (art. 

391, além de gerar em favor do arrematante (extrajudicial, com carta de 

arremataça0 transcrita no Registro Geral de Im6veis) o direito h imissao 

liminar na posse (art. 37, parhgrafo zO), que s6 pode ser negada se, no 

prazo de 48 horas o devedor comprovar que resgatou ou consignou 

judicialmente o valor do d6bito (art. 37, parbgrafo 3O). Também o agente 

fiducibrio é legalmente 'eleiton no contrato hipotecbrio, alids, eleito entre 

aspas, porque configura autentico contrato de adesao (art. 41, caput). 

Apesar de dizer o inciso XXXV do art. 5O da Constituiçao que 

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesa0 Ou ameaça a 

direito, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu não padecer esse 

draconiano decreto-lei de qualquer inconstitucionalidade. 

Se assim é, por que seria inconstitucional a Lei n. 9.307196, 

em que a arbitragem, al6m de resultar de consenso das partes, alcança 

apenas a fase de cognição? 



O primeiro efeito da sentença 6 tornar certa a relação (ou 

situação) jurídica incerta, com o que o juiz cumpre e acaba o oficio 

jurisdicional (art. 463, CPC). Mas, além desse efeito "formaín, a sentença 

produz também efeitos "materiaisn igualmente importantes. A sentença 

meramente declaratória cria a certeza sobre a relação (ou situa~ão) 

jurídica deduzida em juizo; a sentença constitutiva opera a criação, 

modificaç80 ou extinção da relaç8o (ou situação) jurídica entre as partes; 

a sentença condenatória imp8e ao vencido uma prestação, gerando titulo 

executivo em favor do vencedor, e produz ainda a hipoteca judicihria (ad. 

466, CPC). 

Esses efeitos resultam tanto da sentença judicial quanto da 

arbitral, mas tanto esta quanto aquela só podem ser executadas perante a 

jurisdição estatal, e aí está a garantia dos princípios do devido processo 

legal (due process of law) e da inafastabilidade do Poder Judicihrio. 

A arbitragem desenvolve-se sob a tutela do Poder Judiciário 

que julga sobre o pedido de instituiçao de arbitragem (ah. 7', parágrafo 

7O, LA), sob a regularidade formal da sentença arbitral, atraves da 

demanda de nulidade (art. 33, caput, LA), e promove, com exclusividade, 

a execução forçada da sentença arbitral. 

OS efeitos que produz a sentença arbitral, tanto quanto a 

sentença judicial, são idênticos: 



a) tornar certa a relação (ou situação) jurídica incerta; 

b) p6r fim à atividade jurisdicional arbitral; 

c) constituir título executivo, se condenatória; 

d) sujeitar o devedor à execução; e 

e) produzir hipoteca judiciária. 

Quando esses efeitos se tornam definitivos, pela preclus4o 

dos prazos para recurso, na sentença judicial, ou pela aus8ncia de 

embargos arbitrais, na sentença arbitral, ela produz coisa julgada 

material, que o art. 467 do Código de Processo Civil define como 'a 

eficácia que torna imutbvel e indiscutível a sentença, n8o mais sujeita a 

recurso ordinário ou extraordinárion. 

Se n8o fossem suficientes esses argumentos, em prol da 

constitucionalidade da arbitragem, existe um que pode ser buscado no 

texto da própria Constituição, cujo art. 114, parbgrafo 1°, pertinente aos 

dissidios coletivos, diz, com todas as letras, que "as partes poderão 

eleger brbitrosn, e, no parbgrafo 2 O ,  faz igualmente expressa aius8o 

arbitragem. 

Como diz Rodrigues do ~maral,' da mesma forma que 

algu6m 6 livre para perdoar uma dívida, as relações conflituosas de 

8 Rodrigues do Amaral, Antbnio Carlos. Op. cit., p. 29. 



origem contratual - e disponíveis - podem ser legitimamente decididas 

fora dos Tribunais, abrindo mão as partes, quanto à decisao de merito, do 

recurso ao Poder Judiciário. Nunca é demais, acrescenta, recordar que 

quem pode o mais (perdoar uma dívida) pode obviamente 0 menos (abrir 

mão da disputa judicial, em troca da arbitragem). 

Concluindo: a maior segurança da decisao arbitra1 est8 na 

sua jurisdicionalização, mas não a obtida através de simples homologação 

- em que a atividade do juiz se limita ao exame do aspecto formal da 

decisão, senão através de uma atividade orientada pelos princípios 

jurisdicionais (contraditório, igualdade das partes, imparcialidade e livre 

convencimento do arbitro). E isso, sem se descuidar da aç8o de nulidade, 

em que o juiz togado é chamado a exercer, a posteriori, o controle da 

legalidade da própria arbitragem. 



CAPITULO 2: AS PARTES E A CONVENÇAO DA 

ARBITRAGEM 

Diz o art. l0 da Lei no 9.307196 que as "pessoas 

capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direito patrimoniais disponíveis" , levando ao entendimento de 

que somente as pessoas que tenha adquirido a capacidade civil - aptidao 

que a pessoa possui para o exercício de direitos - poderão valer-se desta 

forma alternativa de solução de conflitos. 

Ainda que a personalidade civil do homem comece do 

nascimento com vida, tem-se que o mesmo somente adquirir4 capacidade 

na forma da lei civil em vigor se maior de dezoito (18) anos de idade (art. 

go do Cbdigo Civil e art. 5O do novo Código Civil), que na0 sejam 

absolutamente incapazes (art. 5O do C6digo Civil e 3O do novo Cbdigo 

Civil) e nem relativamente incapazes (art. 6O do Cbdigo Civil e art. 4' do 

novo Código Civil). A emancipação farb com que cesse a menoridade nos 

casos elencados no parbgrafo Único inciso I do art. 5' do novo Código 

Civil, fazendo com que os maiores de dezesseis (16) e menores de 

dezoito (1 8) anos de idade, adquiram a maioridade, tornando-se capazes. 

São, ainda, causas de emancipação, que levará à 

cessação da incapacidade: o casamento; 0 exercício de emprego público 

efetivo; a colaç8o de grau científico em curso de ensino superior; o 



estabelecimento civil ou comercial com economia prbpria, e tambbm os 

casos elencados no parágrafo Único incisos II a V do art. 5' do novo 

Código Civil. 

Mesmo anterior a Lei no 9.307196, já havia a 

obrigatoriedade da capacidade para contratar, é o que se pode verificar 

nos comentários de J. M. Carvalho Santos ao Cbdigo Civil Brasileiro, 

anotando que: 

"Pode optar pelo juho arbitra1 quem pode contratar. Sb as 

pessoas nessas condições, portento, poder00 assinar o 

compromisso, submetendo suas pendgncias ao julgamento 

de drbitros. O Cbdigo, falando em pessoas, refere-se tanto 

9s pessoas físicas como tis pessoas jurldices. Daí, 

estarem compreendidas no dispositivo do artigo: 8) as 

pessoas fisicas; b) a Uni&; c) Os Estados; d) OS 

Municipios; e) as sociedade civis, religiosas, pias, morais, 

cientlficas ou literdrjas, as associações de utilidade 

pública, as fundações; f) as sociedade mercantis (a*. 14 

e 16 do Código Civil). " 

Pontes de Miranda, tamb6m se manifestava a esse 

respeito, ao comentar sobre a capacidade para contratar, do Juízo Arbitra1 

inserida no C6digo Civil brasileiro, vindo de encontro com a questão 

suscitada: 



"Não se tiata, porem de Única exig&ncia, que seria a de 

capacidade negocia/, É preciso que, no que respeita ao 

objeto, possa dispor, transigir. NBlo basta, portanto, ser 

apenas capaz de contratar. A capacidade 6 elemento 

subjetivo. Se a- pessoa, a respeito do direito patrimonial, ou 

dos direitos patrimoniais, de que se cogita para o julzo 

arbitral, pode transigir, &lhe permitido luvar-se em Brbitm, 

ou em brbitros. * 

Não se poderão valer da Arbitragem, alem dos 

incapazes, o preso, enquanto durar o regime prisional, o insolvente civil e 

a massa falida, em face da universalidade dos juizos. Por conseguinte, O 

novo sistema não admite a integração de capacidade das pessoas 

previamente excluídas no art. l0 da Lei de Arbitragem, restando-lhes a 

utilização da jurisdição estatal, tradicionalmente regida pelo Cbdigo de 

Processo Civil, desta feita, com a capacidade integrada. 

As pessoas jurídicas de direito público ou privado 

poderão valer-se dessa forma de solução de litígios. A esse respeito, 

lembra José Carlos de Magalhães que "... a Lei no 1.518, de 24/12/51, e o 

Decreto-Lei no 1.312, de 15/12/74, autorizam o Tesouro Nacional a firmar 

contratos contendo cláusula arbitral, na esfera internacional. Assim sendo 

reconhece-se a plena capacidade do Estado brasileiro de submeter-se à 

arbitragem interna e internacional...". 



Em relaçao às pessoas juridicas de direito público 

interno (Uniao, Estados, Municípios e Autarquias), em linha de principio, 

estão excluídas da possibilidade jurídica de solucionar conflitos internos 

atravbs da Arbitragem, em face da indisponibilidade dos bens da Fazenda 

Pública, donde decorre o interesse público que 6 ínsito à pr6pria lide. N8o 

obstante, o princípio não 6 absoluto, porque a exceçao pode encontrar 

previsão legislativa. Isto significa dizer que a indisponibilidade dos bens 

da Fazenda Pública não importa necessariamente em total exclus8o da 

viabilidade jurídica de transacionar sobre eles, desde que haja 

autorizaç80 legal para a AdministraçClo assim proceder. 

O Supremo Tribunal Federal jh teve oportunidade de 

assim se manifestar, ao decidir o caso "Organizaç80 Lage", onde 

figuravam como parte a União Federal e, no outro lado, 0 esp6lio de 

Renaud Lage e outros. Naquela ocasiao, o Dec. Lei no 9.521, de 26/07/46 

estabelecia, entre outras matbrias, a instituiçao de juízo arbitra1 para fins 

especlficos de julgar, em única instancia e sem recurso, as impugnaçbes 

aos Decretos-Leis anteriores oferecidos pelo espólio e legatários. Em 

aresto da lavra do Ministro Bilac Pinto, decidiu o plenário da Suprema 

Corte, por unanimidade, e com amparo no parecer de Castro Nunes, "... 

não ser possível a interdição do Juizo Arbitral, mesmo nas causas contra 

a Fazenda, o que importaria numa restriçao à autonomia contratuai do 

Estado que, como toda pessoa sui genens, pode prevenir o litígio, pela via 



transacional, não se lhe podendo recusar esse direito, pelo menos na sua 

relação de natureza contratual privada, que s6 esta pode comportar 

solução arbitral, dela excluída aquelas em que o Estado age como Poder 

Público que não podem ser objeto de transaçãon. Nestes termos, pode-se 

concluir que o Estado nas suas relações de natureza contratual privada 

pode valer-se da Arbitragem, na solução de seus conflitos. 

Assim sendo, a cláusula compiomiss6ria da instituiç80 

do juizo arbitral para a solução de possíveis conflitos surgidos entre as 

partes contratantes (tamb6m chamada de clbusula arbitral), para ter 

validade e eficbcia no plano do direito das obrigações, h4 de ser firmada 

por pessoa com capacidade para contratar. 

0 universo arbitra1 4 bem mais restrito do que O 

estatal, pois, não comporta todas controv6rsias nem todos 0s 

contraditores, ainda que, por mútuo consenso, queiram adentrar nele. S6 

as pessoas capazes de contratar podem valer-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis (art. 1' LA), pelo 

que a arbitragem alcança apenas os direito ou interesses dos quais 

possam seus titulares (ou algu6m por eles) legalmente dispor. Pode-se 

dizer que os seus limites sao tanto de ordem objetiva (direitos 

patrimoniais disponiveis) quanto subjetiva (pessoas capazes de contratar), 

nos termos da lei civil. Estão fora da arbitragem, conforme anota Carlos 

Henrique Fróes, questões ligadas, basicamente, a Direito Público, como o 



Direito Constitucional, O ~ i re i t o  Penal e Direito Administrativo. E tamb6m 

os direito da personalidade, do estado e da família, desconsiderados os 

relativos a alimentos. 

Quase todas as legislaçbes (alema, italiana, francesa, 

espanhola, argentina) procuram limitar o campo de incidencia da 

arbitragem As controv8rsias entre pessoas capazes sobre questdes a 

respeito das quais a lei permite a transagao. As vezes, o fazem pela via 

indireta, como o italiano, em que o código de rito n8o contdm uma 

defini980 ou um elenco das mat&rirs qua podam ser resolvida8 Pela 

arbitragem, mas especifica aquelas que nao podem ser deferidas a 

drbitros, reservadas, assim, cogniçao do juiz estatal. O Cõdigo espanhol 

tambbm elenca as mat6rias que na0 podem ser objeto da arbitragem, 

numa formulaçao negativa que, no entanto, nao chega a caracterizar 

f?umerus clausus, porque vicejam ao largo da arbitragem outra8 matdrlas 

na0 incluídas no seu artigo 20, mas na0 arbitrdveis por na0 terem as 

Partes sobre ela a livre disposiçao, nos termos do seu artigo 1'. 

No âmbito trabalhista, a arbitragem revela-se o 

instrumento ideal para que se firmem as relaçoes entre O capital e o 

trabalho, seja individual ou coletivo o litígio a ser resolvido pela sentença 

arbitral. 

O ordenamento jurfdico italiano adotou orientaçao 

oposta h brasileira, excluindo do ambito da arbitragem ritual as 



controvérsias individuais de trabalho (compreendendo a parceria agrlcola 

- art. 409, c.p.c. italiano) - fazendo exceç8o apenas 6 arbitragem irritual 

prevista em lei ou nos contrato e acordos coletivos e, mesmo assim, sem 

prejuizo da faculdade de a parte dirigir-se 6 autoridade judicidria - al6m 

das materias de previdência e assistencia social, inclusive acidente do 

trabalho e previdencia privada (art. 442, c.p.c. italiano). 

0 mesmo caminho seguiu o ordenamento jurldico 

espanhol, que exclui do ambito da sua Lei de Arbitragem as controv6rsias 

laborais, as questões sobre as quais haja sentença judicial definitiva, 

mat6rias inseparavelmente unidas hquelas das quais as partes n8o «)m 

poder de disposição e as questaes em que deva intervir o MinistBrio 

Público, por falta de capacidade de agir ou representapá0 legal de quem 

não possa agir por si mesmo (art. zO, LA espanhola). 

No Brasil, o legislador dimensionou a natureza do 

objeto da transaçao, devendo ela referir-se a direitos patrimoniais 

disponíveis, compreensivos apenas daqueles que se integram no 

conceito stricto sensu de patrjm6ni0, no aspecto estritamente material. A 

expressa0 "patrim6nion tem, em direito, um sentido bem mais abrangente 

do que em economia, compreendendo lato sensu 0s bens tanto materiais 

quanto morais, mas apenas os primeiros permitem O acesso ao juizo 

arbitra!, para fins compositivos, não obstante 0s bens morais admitam 

tarnb6m. a transaçao, em homenagem a ~acificaçáo dos COntendores, 



como acontece, por exemplo, na ofensa à honra. A resoluç8o de 

controvérsia sobre a honra jamais pode ser desviada para O canal da 

arbitragem. 

A referência a "direitos disponíveis" deve ser 

entendida de forma a compreender todos aqueles aos quais a lei 

reconhece ao seu titular, ou algubm por ele, o poder de "disposiç80n. 

AliBs, o art. 447 do Código de Processo Civil alude, no 

seu caput, "a direitos patrimoniais de cardter privado", que abrangem 

direitos pessoais e direitos reais, estando aquela expressa0 em oposi~a0 

a direitos intransiglveis, em relaçao aos quais n8o tem lugar a conciliaç80, 

como na0 tem tambem, a transaçao (CC, art. 1035). 

Ao Contrário do que poderia parecer, O poder de 

transigir das partes 8,  por vezes, mais amplo em sede jurisdicional estatal 

do que na arbitral, porque, naquela, mesmo o direito n8o patrimonial pode 

comportar transaçao, se na0 an debeatur, pelo menos guantum debeafur. 

(Obs. An et Quantum Debeatur ): 

"O pedido generico pode levar ao desdobramento do 

processo de conhecimento: na primeira relação 

processual, a sentença decidir8 sobre a obrigação do r&u, 



ou an debeatur, e na segunda, sobre o valor da prestaçdo 

a que foi condenado, ou quantum debeatuf9 

Em virtude da ambiguidade da expressa0 "direitos 

disponíveis", algumas IegisIaçóes (italiana, espanhola) t8m preferido 

delimitar a arbitragem em funçao da referhcia a controv6rsias que 

Possam ou não ser objeto de transaçao. 

A transaçao nao se liga, de regra, 4 natureza do 

direito, estando relacionada, antes, com o grau do interesse que a parte 

tenha numa determinada demanda; muitas vezes, nem 6 a [ndole desse 

direito que mantém acesa a chama do litígio, senao o interesse em que 

na0 se apague. 

Para que o instituto da arbitragem possa ser utilizado, 

a necessidade do cumprimento de uma condiçao bhsica: que as partes 

quando da elaboraçao do contrato, formalizem o compromisso que deve 

estar de acordo com 0s principias legais. A soluç8o do litlgio inicia-se com 

0 compromisso arbitral atravbs do qual os interessados concordam em 

submeter a questao controvertida a um ou mais hrbitros, que serao 

Pessoas de conhecimento e confiança das partes. 

Todavia, antes desse pressuposto, hh a necessidade, 

Para a admissibilidade do julzo arbitral, que seja celebrado por quem 

9 Jose Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, p. 50. 



tenha plena capacidade. Assim, alem de não estarem impedidos por 

serem capazes para os atos da vida civil, devem ter a possibilidade de 

dispor dos direitos em controvérsia e serem partes em juizo. 

Dessa forma, como o art. l0 preceitua, só as questões 

que versem sobre direitos patrimoniais poderão ser objeto de 

compr0mi~~0 arbitral, excluindo-se, por conseguinte, as Causas que 

versem sobre direitos pessoais ou sejam relativas Bs coisas inaliendveis 

ou fora do comércio. 

O C6digo de Processo Civil, em Seus arts. 1072 e 

1073 e o C6digo Civil no seu art. 1037, abriam a possibilidade de se 

contratar o compromisso arbitra1 para se resolver pend0ncias judiciais OU 

extrajudiciais de qualquer valor, concernentes a direitos patrimoniais 

sobre 0s quais a lei aceite transaçao, sendo certo que O CPC admitia 

duas espbcies: o judicial e o extrajudicial. 

A lei 9.307196 é mais minuciosa, definindo as Pessoas 

capazes de se valer da arbitragem e a forma pelas quais podem 

determinar que o ato seja realizado: 

"Art. l0 As pessoas capazes de contratar poderao valer-se da 

arbitragem para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais 

disponiveis. 

Art. 2' A arbitragem poder6 Ser de direito ou de equidade, a 

critério das partes. 



Par. l 0  Poder80 as partes escolher, livremente, as regras de 

direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que n8o haja 

violação aos bons costumes e Q ordem pública. 

Par. 2 O  Poderão as partes escolher, livremente as regras de 

direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que n8o haja 

violaç8o aos bons costumes e nas regras internacionais de 

comércio." 

Como na lei anterior, às partes, maiores e capazes, 

na0 se permite o juizo arbitra1 sobre questões de estado e capacidade das 

pessoas, nem tampouco sobre coisa extra comercial (art. 1'). PorBm, 

agora poderáo pactuar sobre o critério da arbitragem observando-se as 

regras do direito; ou poder8 ser utilizada da equidade (arto 2', caput), ou 

seja, adaptar-se à realidade fática do momento em questão, observando- 

Se a 6tica e a boa raz8o. Silvia Rodrigues (In: Direito civil, Parte Geral das 

Obrigaçaes, p. 277) bem explana: 

"A eqOidade 6 a justiça do caso concrefo, enquanto a lei 6 

preceito de ordem geral. Por vezes O julgador se encontra 

face a um caso em que a lei impbe-lhe decisgo num 

determinado sentido, quando, estd ele persuadido, a 

decisdo justa seria em sentido ~0ntr8ri0, por melhor se 

moldar aos principias de justiça que inspiram o homem e 

que defluem de sua experi&ncia na vida social. Entretanto, 

o juiz deve subordinar seu julgamento à lei e sb 

e~cepcionalmente, quando esta o permite, lhe 6 facultado 

julgar por equidade. NO ComprOmi~~~,  n4o raro, a 



liberdade 'ao árbitro para julgar por equidade, tendo em 

vista o sentimento de justiça que as partes litigantes 

reconhecem no Brbitro. " 

Dentro dessa escolha, n8o havendo violação dos 

bons costumes, poderao as partes escolher as regras de direito a serem 

aplicadas ou determinar que se realiza com base nos principias gerais do 

direito, usos e costumes e regras internacionais do direito. 

1. Principio da Autonomia da Vontade 

Princípio da autonomia da vontade e da autonomia privada, 

segundo a definiçgo de Francisco dos Santos Amara1 Neto, 8 a "-.- esfera 

da liberdade de que o agente dispõe no gmbito do direito privado que vem 

a chamar-se autonomia, direito de reger-se por suas prbprias leis". 

Autonomia da vontade 6, portanto, de acordo com o entendimento do 

referido autor, o princípio de direito privado pelo qual 0 agente tem a 

possibilidade de praticar um ato jurídico, determinando-lhe 0 conteúdo, a 

forma e os efeitos. Seu campo de aplicaç80 8,  por excelbncia, o direito 

obrigaciona!, aquele em que o agente pode dispor como lhe aprouver, 

salvo disposiçao em contrhrio. E quando refere-se especificamente ao 

poder que o particular tem de estabelecer as regras jurídicas de seu 

próprio comportamento, diz-se em vez de autonomia da vontade, 

autonomia privada. 



A força da autonomia da vontade, praticamente, concentra-se 

no contrato que, sendo uma relação entre sujeito de direito, 6, em 

consequgncia, o campo mais abrangido por essa categoria jurldica, 

notadamente porque a relação obrigacional se estabelece entre pessoas. 

Ao consagrar a autonomia da clhusula compromissbria, 

relativamente ao contrato, a norma 4, na verdade, dirigida ao intbrprete, 

prescrevendo-lhe proceda g avaliaçeo da estrutura da clhusula 

independentemente da estrutura do contrato. Assim, do ponto de vista dos 

seus efeitos, a autonomia da cláusula significa que a efichcia do contrato 

ou sua extinção não influi na efichcia ou na extinçgo da clhusula, e vice- 

versa: O contrato sujeito a condiçao suspensiva, por exemplo, pode conter 

uma clhusula compromissória eficaz, assim como um contrato eficaz pode 

conter uma cláusula compromissória ineficaz. 

Essa norma garante a autonomia da vontade dos 

compromitentes e, ao mesmo tempo, mantbm, no juizo arbitra!, um litígio 

que, de outro modo, desaguaria na vias judiciais. 

Autonomia da vontade, como manifestação da liberdade 

individual no campo do direito; autonomia privada, 6 o poder de criar, nos 

limites da lei, normas jurídicas. 



A teoria da autonomia da vontade no Direito Internacional 

Privado ocupa hoje lugar de destaque nas quest6es athentes d lei 

aplicável aos contratos internacionais. 

Atribui-se a Charles Dumolin, jurista frands do ~6culo XVI, o 

desenvolvimento do principio da autonomia da vontade no Direito 

Internacional Privado, que apresentou suas id6ias a respeito da 

possibilidade de escolha pelas partes de uma lei aplicável, no famoso 

Parecer do Affaire Ganney. 

O desenvolvimento da autonomia da vontade, como principio 

a~licAvel aos contratos internacionais, ocorreu a partir do final do s6cul0 

XIX e início do s6culo XX. Sua consagraç80 veio com vdrias decisUes da 

jurisprudhcia francesa, depois do caso American CO. X QuBbec 

steamship, no qual a teoria da autonomia da vontade foi adotada como 

regra de conexão pela Corte de Cassaçao, em 1910. 

Na Inglaterra, com o desenvoivimento do com6rcio 

internacional, na segunda metade do s6culo XIX, a intençao das partes 

substitui o papel exercido at6 então pela regra do lugar da celebraçao. A 

partir de 1865, o princípio da autonomia foi estabelecido como guia pelos 

tribunais ingleses. 

Nos Estados Unidos, Beale ~ O S ~ C ~ O ~ O U - S ~  Contrariamente ao 

princípio e não o privilegiou no l0 Restatement. 



Somente a partir da década de trinta, outros autores, como 

Cook e Lorenzen, começaram a posicionar-se favoravelmente ao 

princípio. Afinal prevaleceu a teoria da autonomia no projeto do 

Restatement 2"d, j& a essa altura adotada pela jurisprud6ncia. 

Entende Tânia L. ~uniz: ' '  

"A Arbitragem, tendo sua origem num contrato, tamb6m 

encontra sua base neste princípio: o principio da 

autonomia da vontade das partes de compor os conflitos 

submetendo-os aos árbitros. Princípio este que se 

manifesta pela liberdade que tem o indivíduo de extinguir o 

litígio surgido por ato de sua própria vontade, dentro dos 

casos permitidos e dos limites estabelecidos pela lei. A 

aplicaç80 do princípio inclui a liberdade de escolher as 

diversas leis para reger o contrato, inserir as chamadas 

cléusulas de estabilização, excluir ou afastar qualquer 

direito nacional e escolher as normas aplicáveis (boa-f4, 

eqaidade, principias gerais do direito, lex mercatoria, ou 

~láusulas de escolha negativa ou parcial de certo direito 

estatal). * 

Nesse sentido a manifestaçgo de C16vis V. do Couto e Silva: 

"Para que se possa ter uma ideia da Arbitragem, segundo 

o Direito interno e internacional, é necessdrio esclarecer, 

10 Muniz, Tania L. Arbitragem no brasil e 8 Lei no 9-307/96. Dissertação de Mestrado 
apresentada na PUC Sdo Paulo, 1997, S ~ P .  



desde logo, as disposiçlles fundamentais do Direito 

Comum e do Direito Internacional Privado. Em materia de 

contratos - e o compromisso 6 um deles - vigora o art. Q0 

da Lei de Introduçblo, segundo o qual as obrigações sblo 

reguladas pelas leis do pals em que se constitulrem. 

Consagra-se em toda a extensblo o principio da autonomia 

da vontade limitado no que mais importa pelos bons 

costumes, pelas disposições consideradas de ordem 

pública. O princípio de autonomia da vontade tem alids, 

categoria constitucional, pois ningubm 6 obrigado a fazer 

OU deixar de fazer alguma coisa sendo em virtude de lei." 

Analisando o instituto no Brasil, pode-se constatar a 

aplicaçao da autonomia plenamente desde sua instituiçdo (liberdade de 

escolha ou na0 desse meio de soluç8o de conflitos), at6 a auto- 

regulamentaç80 (lei aplicbvel ao litlgio e ao procedimento, uso da 

equidade, número e escolha dos brbitros, loca!, etc.), sofrendo as 

limitaçóes das leis imperativas e preceitos de ordem pública, que v80 

garantir a validade executoriedade da sentença arbitral, quer seja ela 

nacional ou internacional. 

Em estudo sobre a questao. Carmona ressalta que a nova Lei 

de Arbitragem privilegiou a autonomia, tanto no campo material quanto 

processual, manifestando-se na possibilidade das partes escolherem 

normas processuais específicas; reportarem-se 4s normas de um 6rg8o 

arbitra1 institucional; adotarem as normas procedimentais de um Código 



de Processo Civil estrangeiro; terem liberdade de escolher o direito 

material aplicável à solução da controvérsia; optarem pela equidade, 

utilizarem-se dos princlpios gerais de direito, usos e costumes d o u  das 

normas de comércio internacional. 

Prosseguindo em sua explanação, salienta que a nova lei 

veio adequar a legislação brasileira em atraso em relação as IegisiaçUes 

da Am6rica do Sul, Belgica, França, Itália, Espanha, dentre outras (poder- 

se-ia acrescentar a do Chile na América do Sul) que se atualizaram ao 

cenário internacional, privilegiando o principio da autonomia da vontade e 

adotando as regras da lei Modelo sobre a Arbitragem Comercial da 

UNCITRAL, da Convença0 de Nova lorque de 1958 e do Panamá de 

1975. 

1 . I  Doutrina 

Com tendência crescente multiplicaram-se 0s est~dos 

doutrinários, tendentes a analisar a Lei 9.307, que valorizou, entre n6s, a 

arbitragem, como vimos, dando-lhe feição jurisdicional. Vamos mencionar, 

aqui, alguns desses estudos: 

1) Em 5 de outubro de 1996, poucos dias, portanto, 

após a entrada em vigor da Lei 9.307, O Prof. Miguel Reale publicou 



artigo1' com o título "Privatizaç80 da Justiçan. Ap6s observar que a nova 

lei é "de iniciativa governamentaln, O prof. Reale fez, entre outros, os 

seguintes comentários: 

"A nova lei 'vem tornar possível a aplicapGlo, no Brasil, do 

chamado juizo arbitral, cujo emprego tem sido altamente 

benbfico, nos países desenvolvidosJ. Essa lei 'atravessou 

em sil&ncio todos os caminhos da CBmara dos Deputados 

e do Senado Federal" . 

"Felizmente., . *, continua o autor, 'foi promulgado um 

diploma legal digno de encdmios e que merece ser objeto 

de cuidadosa an61isen. .. "Al6m disso, est6 previsto na nova 

lei que a convençBo de arbitragem se pode reportar As 

regras de um brgdo arbitral institucional ou a entidade 

especialmente especializada, sendo lícito aos contratantes 

convencionar que ela se realize com base nos princípios 

gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras 

internacionais do com4rcion. 

2) Em artigo publicado no jornal 'Folha de SBo 

Paulo", o advogado Petrbnio R. O. Muniz, Coordenador Nacional da 

"O~eraç80 Arbitern e Presidente do Instituto Liberal de Pernambuco, logo 

após a entrada em vigor da L.A, lembrou que o Presidente da República 

"sancionou o Diploma Legal em cerimdnia digna da celebraçilo de um 

tratado internacional, em presença de dignatdrios estrangeiros". 

11 Jornal: O Estado de S. Paulo, de 5 de outrubro de 1996, p. A2. 



Sublinhou, ainda, "A relevância fundamental da materia para o .processo 

de modernização institucional do pais em conjuntura globalirante", 

lembrando que "o Poder Judicidrio Nacional, por vários dos seus mais 

destacados membros tornou-se aliado declarado desse esforço 

renovadorn; acrescentou entretanto que "a Lei Marco Maciel defronta 

ob~táculos de monta". - A falta de uma cultura 'arbitral' no país, o 

espírito de litigancia generalizado..." como alguns dos "Fatores de risco 

Para 0 pr6prio instituto jurídico (arbitragem) 'a serem esconjurados'". 

3) A "AssociaçBo dos Advogados de SBO Paulo - 

AASP" dedicou A arbitragem o n. 51 de sua Revista de outubro de 1097, 

onde a Jurista DP Selma Maria Ferreira Lemes, 'com a autoridade de 

membro da "Cornissgo Relatara do Projeto de Lei sobre Arbitragem" 

apresentou nessa revista estudo sobre "Princípios e Origens da Lei de 

Arbitragem". Nesse ~ s t u d o  esta0 mencionados alguns do Princípios 

Juridicos que norteiam o processo arbitral, como disciplinado na Lei 

9.307. A autonomia da vontade 6 apresentada como "a mola 

Propulsora da arbitragem" com a observaçBo de que ela atingiu 'sua 

quinta essência na Lei 9.307". (Grifos nossos) 

4) Corno corolário dessa "autonomia da vontade" 

menciona o artigo o "Princípio da Boa-fén, lembrando que "NBo pode uma 

parte, após ter eleito espontaneamente a instância arbitral, deixar de 

honrar o compromisso assumido". E acrescenta que "O legislador outorgou 



caráter obrigatório e vinculante à conveng8o de arbitragem" insistindo no 

"Princlpio da Autonomia da Cláusula Compromiss6rian. 

5) De outro prisma, o Prof. Carmona, antes citado, 

disse: "Querem os contendentes ao escolher a via alternativa, prudente 

distancia do Poder Judicihrio (cujas decisóes, via de regra, $80 seguras, 

p o r h  muito morosas) procurando soluç8o rdpida defomalizada e 

especializada para seus conflitosn. 

Lembra ainda, o mesmo autor, que 'haver4 situações 

em que a tutela judicial será inevitdvel eis que o grbitro, apesar de exercer 

atividade jurisdicional, tem poderes coercitivos (estes continuam 

reservados, com exclusividade, ao juiz togado)". 

Como exemplo, lembra o Prof. Carmona que, "NBo 
I 
1 podendo 0 hrbitro conduzi-la" (uma testemunha) 'sob vara, cumpre-lhe 
I 

solicitar O concurso judicialn. E lembra que 'o juiz mandar8 conduzir a 

testemunha A presença do Brbitro (e n8o A sua presença), pois será O 

1 árbitro - e na0 o juiz togado - quem tomar8 O depoimento da 

1 te~temunha)~. 

2. Arbitragem e Institutos Afins 

N ~ O  se pode empreender um estudo da arbitragem e dos 

temas que constituem a sua base dogm8tica sem Se proceder g 



comparação com institutos afins ou quase-afins com os quais é amiúde 

confundida. 

A arbitragem de forma ampla, diz Carmona, R uma técnica 

para solução de controvérsias por meio da intervenção de uma ou mais 

pessoas, que recebem seus poderes de uma convenÇ80 privada 

proferindo, com base nesta convença0 e sem intervenção do Estado, uma 

decisão destinada a adquirir efichcia de sentença judicial. 

Arbitragem e conciliaçlo - A arbitragem n8o se identifica 

com a conciliação, tendo ambas traços bem característicos. Na 

conciliaçao, o conciliador age no sentido de conduzir as partes a um 

consenso, sem afastar a sua vontade, sendo delas pr6prias vontade que 

conduz ao acordo que põe fim ao conflito; na arbitragem, 0 arbitro age no 

sentido de substituir, pela sua, a inteligencia e a vontade das partes, 

Sendo que a sentença 6 que pde fim ao conflito, agindo O COnsenSO 

apenas como móvel determinante da arbitragem. Na conciliação, a 

eficacia da decisão depende do consenso das partes; na arbitragem, esse 

consenso lhe 6 anterior, pois a sentença prescinde dele. 

Arbitragem e transaçâo - Com a transaçao, mant6m a 

arbitragem trapos de aproximaçao, mas que não chegam a identifica-las, 

A transaçao 6 negócio juridico pelo qual os interessados, por 

meio de concessóes mútuas, previnem ou terminam o litígio (art. 1.025, 



CC); a arbitragem é modalidade de juízo em que a vontade das partes 

não tem qualquer influência na formação da sentença arbitra[, Senão na 

constituição da arbitragem. 

Arbitragem e arbitramento - Talvez por questão semantica, 

a arbitragem se aproxima do arbitramento, mas só isso, pois s80 bem 

definidos 0s perfis dos dois institutos. 

A arbitragem é um modo especial de resolução de conflitos, 

mediante um juizo de conhecimento dos fatos, passando pela sua 

valoração de acordo com o direito ou o temperamento da equidade, 

mediante um juizo de particulares (grbitros), em tudo semelhante ao juízo 

formulado pelo juizo estatal, com identica eficdcia e finalidade; O 

arbitramento, por seu turno, pressupõe uma sentença (arbitra1 ou judicial), 

ilíquida nao passando de um procedimento destinado a imprimir-lhe 

liquidez (art. 606, CPC). A arbitragem mant6m com o arbitramento um 

Ponto de contato, consistente na convenç8o das partes, que est6, 

necessariamente, na base daquela, e pode estar tamb6m na base deste. 

que 0 art. 606 do Código de Processo Civil estabelece que far-se-6 a 

liquidaçao por arbitramento, dentre outras hipóteses, quando 

"convencionado pelas partes". 

A arbitragem tem por escopo a resolução do litígio, não sendo 

esta a finalidade do arbitramento, que já encontra Um litígio resolvido, e, 

pois, uma sentença muitas vezes transitada em julgado, limitando-se a 



atividade do arbitrador a integrá-la dos elementos necessários para torná- 

Ia executiva (a isso se chama liquidação). 

Arbitragem e perícia - Distingue-se, igualmente, a 

arbitragem da perícia, não havendo a menor possibilidade de serem 

ambas confundidas. 

Na arbitragem, existe um juizo de valor, formulado pelo 

árbitro, sobre as questòes de fato e de direito, que tem O seu 

desaguadooro natural na sentença arbitra/; na pericia, existe a mera 

opini80 sobre determinada questao, submetida h apreciaçao do perito, 

justo por demandar conhecimento técnico que ele tem, e que 0 juiz na0 

tem, e que pode influir, de algum modo, no desfecho da causa. Enquanto 

a arbitragem se liga a um juizo e, portanto, a um julgamento, a perícia nao 

Passa de um meio de prova. 

Embora, na prática, os árbitros sejam escolhidos justamente 

em função dos seus conhecimentos técnicos sobre determinada matéria, 

e sobre a qual versa o litígio, nada impede venham a se-10 em função da 

confiança que inspiram às partes, pelo que podem, para proferir a 

sentença, se entenderem necessário, louvar-se no conhecimento de 

experts, caso em que terá lugar a pericia técnica, realizada segundo o 

procedimento eleito ou, não o sendo, segundo as normas processuais 

civis. 



Arbitragem e mediação - A arbitragem também não se 

identifica com a mediação, porquanto o objetivo daquela é proporcionar 

ao árbitro a composição do litígio em lugar dos litigantes; na mediação, ao 

contrário, o mediador se limita a aproximar as partes, criando assim as 

condições ideais para que cheguem a um acordo, resolvendo elas 

próprias o conflito. 

Nisso também a mediaçao se distingue da conciliaç80, 

Porquanto nesta a atividade do conciliador vai além, influindo no animo 

das partes, apontando as vantagens e aparando arestas, a fim de que as 

Partes cheguem a um acordo. 

Arbitregem e smigdvel comp~~i tor  - O instituto do 

"amigável compositorn não tem recebido, nos diversos ordenamentos 

~uridicos, a mesma visão de conjunto, sendo tratado pela doutrina dos 

diversos países com enfoque diverso. Na Itdlia, Calamandrei, a0 versar a 

arbitragem livre (Irarbitrato libero), já falava em "árbitro amigável 

compositorn para denominar o terceiro que i3 encarregado de "fixar OS 

termos específicos do acordo de vontades genericamente documentado 

no compromisçon, mas essa opiniáo nunca foi tranquila. A jurisprudência 

contestava esta assertiva, assentando que "a qualificação do árbitro como 

amigável compositor na0 era, por si s6, suficiente para se deduzir dai que 

foi prevista uma arbitragem irritual, podendo significar que as partes 

tenham pretendido atribuir ao Arbitro irritual poderes de composiçao 



negocia1 da lide, mas, também, que tenham atribuído ao árbitro ritual 

poderes para julgar de acordo com a equidaden. 

No Brasil, dispbe a nova Lei de Arbitragem que "a arbitragem 

poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partesn (art. ZO, LA), 

nao havendo previsão legal sobre a figura do amigável compositor (ou 

compositor amigável), sendo ela identificada, pela doutrina nacional 

(Carmona, Nelson Nery Júnior), como "arbitragem de equidade". 

Arbitragem e assinatura em branco (biancosegno) - A 

assinatura em branco consiste na entrega, ao árbitro, de uma folha de 

papel em branco assinada no pé da página, pela) partes, e que 0 arbitro 

poderá preencher com a própria soluç~o. Tal f6rmula exprime de modo 

tangível a intençao das partes de tratar a decisao do árbitro Com0 Uma 

manifestaçao direta da sua própria vontade. 

Em doutrina, Mortara sustentava que confiar um papel em 

branco (a alguém) constitula "a prova de um mandato para transigir". 

Carnelutti, por seu turno, sustentava que a entrega, pelas partes, de uma 

folha de papel assinada em branco constituía uma modalidade de sua 

vontade, para confirmar que queriam deferir a controvérsia ao árbitro livre. 



PARTE li :  

DAS PROVAS NA ARBITRAGEM 



CAP~TULO I : TRIBUNAL ARBITRAL 

1. Arbitragem e Liberdade Probatória 

Conquanto a prova mais comum, na arbitragem, seja a 

documental, nao existe, em princípio nenhuma restrição admissibilidade 

de outras provas, desde que moralmente legítimas, e acordes com a 

ordem pública, e com 0s bons costumes; salvo se o contrário houverem 

disposto as partes na convenç8o de arbitragem. 

Os meios de prova sao aqueles conhecidos em direito - 
documental, testemunhal, depoimento pessoal e pericial -, dispondo as 

Partes do mais amplo poder de disciplinar a mathria, restringir e alargar o 

campo da prova, sempre com respeito A moralidade, 6 ordem pública e 

aos bons costumes. 

Sustenta Sergio La China em sua obra Diritto ~rocessuale 

civile, que as normas sobre provas esta0 sujeitas A normatizaçao legal, no 

sentido de que não podem ser alcançadas pela equidade no que concerne 

ao 6nus. aos tipos e A valoraç80, o que nao impede, contudo, que a 

incerteza de um fato possa transmudar-se em certeza, por força da 

equidade; nem impede a convença0 das partes a respeito. No mesmo 

sentido Edoardo Ricci em La prova neli' arbitrato rituale, contrário à 

possibilidade de se superar a disciplina processual da Prova no juizo de 

equidade, negando tambhm AS partes a possibilidade de estipular acordos 



que modifiquem o regime legal das provas, tomando posiç8o favorável ao 

caráter unitário da disciplina processual da prova nos juízos, seja ex jure 

("segundo ou conforme o direito") seja ex bono et aequo ("conforme o 

bom e o equitativo"). Diversamente pensam De Marini, Amar e 

Barbareschi, para quem a tend8ncia da disciplina da prova na arbitragem, 

do ponto de vista do juizo de equidade, é, prevalentemente, no sentido de 

considerar o árbitro totalmente desvinculado da disciplina probatória 

Processual. A autorjza~ao para decidir por equidade significaria, assim, 

Para dispor livremente sobre a disciplina da prova. E essa segundo o 

principio da autonomia da partes é a orientaçao mais autorizada. 

As partes tem a faculdade de escolher 0s meios de Provas 

I que ser80 admitidos no juizo arbitral, podendo mesmo eleger Uma Única 

i Prova (por exemplo, a prova documental), ou excluir determinada prova 

(por exemplo. a testemunha), com o que vinculam o árbitro, que deve 

respeitar o COnvencjonado. No campo probatório, a autonomia da vontade 

expressa no compromisso 6 a bússola que orienta o árbitro. 

0 s  acordos sobre prova nao encontram maiores problemas 

no ordenamento jurídico nacional, em face do estatuido no art. 333, 

parágrafo único, itens I e 11, do Código de Processo Civil, que permite que 

as partes distribuam de forma diversa o Gnus da prova estabelecido no 

"caput" deste artigo - "0 dnus da prova incumbe: I - ao autor. quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; 11 - ao quanto existência de fato 



impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor", estabelecendo 

ser nula a convenção apenas quando a) recair sobre direito indisponível 

da parte ou b) tornar excessivamente difícil a uma parte o exerclcio do 

direito. 

No direito italiano prevalece a orientaçao de que 0s acordos 

sobre provas na0 podem incidir sobre o direito das partes de expor as 

próprias razbes, sob pena de violar o direito de defesa. de que 6 

pressuposto o direito de fornecer provas. 

Paulo César Pinheiro Carneiro assim pensa, afifmando que a 

convenção não poderá limitar ou restringir os meios de prova, sob pena 

de infringir os princípios básicos do contraditório e da igualdade das 

Partes (art. 21, parágrafo 20, LA), ) al6m da possibilidade de prejudicar o 

princípio do livre convencimento do árbitro, na medida em que ele não 

Poderia, apesar de expressa disposiçao legal neste sentido, determinar. 

de ofjci0, as provas que possibilitassem um julgamento mais justo, ou 

mesmo levar em consideração aqueles eventualmente existentes nos 

autos, cuja origem decorresse de meio vedado pela convenção de 

arbitragem. 

A limitação dos meios de prova na0 6 contrária aos 

ordenamentos jurídicos que, como o brasileiro, admitem a convença0 

sobre a distribuiçao do 6nus da prova, conforme disposto no art. 333, 

parágrafo único, I e 11, do C.P.C. Se como Pensa Pinheiro Carneiro, a 



limitaçao ou a restriçao aos meios de prova pudessem afetar os princípios 

processuais arbitrais, notadamente o da livre convicç%o do juiz, não teria 

a lei processual civil permitido as partes convencionarem a distribuição 

dos 6nus probatórios de forma diversa da prevista pela lei. As partes 

podem dispor amplamente sobre os poderes do árbitro ou tribunal na 

condução do processo, sendo-lhes defeso apenas violar o princípio do 

contraditbrio ou os poderes do árbitro na apreciaçao das provas. 

Se nada convencionarem as partes, cabe ao árbitro 

determinar de ofício as provas a serem produzidas, a fim de se informar 

sobre Os fatos da causa, na0 sendo contrário ao espírito da arbitragem a 

P ~ O ~ U Ç ~ O  de prova ex propria auctoritate. No silencio da convenção OU 

das disposiçdes arbitrais, aplicam-se as regras processuais, no que forem 

compativeis com a arbitragem. Essa 6 a prática mais comum na 

arbitragem italiana, segundo registro de Fazzalari. 

Na arbitragem vigora a mais ampla liberdade na atividade 

probatória, sujeita apenas as limitações decorrentes da vontade das 

partes e 6s impostas por determinação legal, que se enquadrem nos 

preceitos de ordem pública. Assim, a prova testemunhal 6 admitida, mas 

as partes podem vedá-la, dispondo que o árbitro não ouvirá testemunha 

sobre os fatos, devendo formar o seu convencimento apenas pela prova 

documental. Se tratar de prova sobre 0 dominio de imóvel, 96 pode ser 

provado por escritura pública de compra e venda devidamente registrada 



no Registro de Imóveis, incidindo a regra do art. 366 do Código de 

Processo civil ("Quando a lei exigir como da substância do ato 

instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, 

pode suprir-lhe a faltan). Não podem as partes dispor que, nesta hipótese, 

louvar-se-á o árbitro nos documentos particulares, para atribuir a 

Propriedade a uma ou outra, porque a lei impõe reserva a esse meio de 

Prova, e que n8o pode ser arredada pelo fato de o litigio desembocar-se 

na arbitragem. 

2. Produção Antecipada de Provas 

A assunçao da prova'z diz respeito a0 modo como a Prova 6 

recepcionada no processo, atrav6s da atividade das partes e do árbitro, 

mostrando-se o legislador bastante diligente ao conceder ao hrbitro a 

faculdade de se socorrer do juiz togado, quando as suas decisóes, Por 

ausencia do poder de coerçao (in ius vocatio) venham a ser 

descumpridas. 

O primeiro problema que se coloca relativamente 6 a s s u n ~ ~ o  

da Prova é se ela deve ser efetuada por um sb dos árbitros ou por todos 

0s árbitros, quando se trate de tribunal arbitral. A Lei de Arbitragem na0 

dispõe expressamente sobre o assunto, ao contrário da italiana, que 

12 Ato pelo qual o juiz toma conhecimento da Prova. - Diciondrio Jurldico, p.117, 
Humberto Piragibe Magalhaes. 



estabelece que "os atos de instrução podem ser delegados pelos árbitros 

a um deles" (art. 816, c.p.c. italiano), o que não impede seja adotada aqui, 

de lege ferenda, a mesma orientação consagrada lá, de lege lata. 

O poder de delegaçao, no gmbito do juizo arbitral, es t l  

implícito na atividade instrutória, de modo que, se nada tiverem as partes 

disposto a respeito, pode o tribunal delegar a apenas um deles a 

assunção da prova, para ser posteriormente analisada em conjunto. Mas 

se as Partes tiverem estabelecido que as provas deverao ser colhidas pelo 

tribunal (Brbitros) - porque Ihes interessa a presença de todo 0 ~016gio ao 

ato, pela impressa0 que esperam Ihes possam .causar os depoimentos 

das testemunhas, entao fica proibida a delegaçao. Respeita-se assim, na 

sua expressa0 mais ampla, o principio da imediatidade, nao podendo 

decidir aquele que na0 tenha participado da colheita da prova. 

A atividade probat6ria, notadamente a orall pode a 

sua finalidade ao largo do poder de coerçao, quando a recalcitrante 6 a 

parte, porque o juiz pode levar em consideraçao o comportamento da 

parte faltosa (art. 22, parágrafo ZO, LA), mas nao quando 6 a testemunha, 

cujo depoimento se faça indispensável para o esclarecimento de fatos que 

interessem ao deslinde da controv6rsia. Nesse Caso, 0 poder de coerçao 

6 essencial, pois, sem ele, nao se consegue fazer a testemunha 

comparecer à presença do árbitro. 



No direito brasileiro, o não atendimento da testemunha ao 

convite feito pelo Arbitro faculta-lhe requerer à autoridade judiciária que 

conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção 

de arbitragem. Na verdade, o juiz estatal atua em auxilio ao árbitro, pondo 

O seu poder de imp6rio em favor da atividade arbitral, como modo de 

desestimular a recalcitrância. 

Quando a prova gravita em torno do juizo de equidade, os 

poderes do arbitro se revelam mais extensos do que 0s do juiz togado, 

embora, na doutrina, sobretudo a italiana, exista profunda divergencia 

sobre a possibilidade, ou não, de superar-se a disciplina processual da 

Prova, dado que 18 a arbitragem vem disciplinada no c6digo de processo 

civil. vulgarmente conhecido como cddigo de rito. 

Observa Rubino-~ammartano,'~ que 0 juizo de equidade 

consiste apenas em decidir a controvérsia, ao largo da rigorosa aplica~g0 

do direito escrito, quando essa aplicação produziria resultados iníquos. 

Sob esse aspecto, por exemplo, ultrapassado o termo da prescriçao, por 

Poucos dias, pode ser considerado como nao extintivo do direito ,pelo 

drbitro de eqüidade, enquanto o drbitro ex iure n8o poder& superar este 

obstáculo, uma vez suscitado em defesa, 6 claro. 

13 Rubino-Sammartano, Mauro. Arbitrati italiani, straniefi ed internazionali. Distinzione 
ed. analise. Foro Padova: 1972, apud J. E. Carreira Aivim. Tratado Gera/ de 
Arbitragem Interno. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 385. 



Distinguem-se Os poderes do drbitro de equidade, da 

obrigação de acertar os fatos de acordo com as provas legitimamente 

requeridas pelas partes, Ainda que se pudesse prescindir do direito das 

Partes às provas requeridas, conteúdo fundamental do direito de defesa, o 

árbitro de equidade não poderia abster-se de acertar 0s fatos Ou decidir 

acertar alguns deles, invocando o próprio poder de decidir ex bono et 

aequo. Todavia, poderá o árbitro de equidade ir além dos limites impostos 

pela disciplina processual ao juiz e ao árbitro de direito, quando tal 

disciplina venha a constituir um obstáculo à inadmissibilidade da prova, 

Como por exemplo, em tema de proibiçao de prova testemunhal em pactos 

adjectos. 

(Pacto adjecto é uma obrigaçgo acessória que garante a 

principal, por exs.: a fiança, o aval. Tamb6m se diz obrigaç80 adjecta ou 

subsidiária). 

A produçao antecipada da prova tambdm 6 incompativel com 

a arbitragem, se ocorrerem as hipóteses que a justifiquem, aplicando-se 

subsidiariamente o disposto no arts. 846 e 849 do Código de Processo 

Civil. As dificuldades que poder80 surgir prendem-se à eventual 

inexist8ncia do juizo arbitral, que na arbitragem 6, geralmente postergado 

Para o momento do surgimento da lide, o que aconselha que as partes, ja 

na ~IAusuIa compromiss6ria, ou no compromisso arbitrai, indiquem o 

árbitro e, se possivel, colham a Sua aceitaçao. Se na0 tiverem tido essa 



cautela e houver necessidade de se antecipar a produç(lo da prova, ap6s 

a cláusula compromissória e antes do compromisso, as dificuldades se 

acentuam ainda mais, pois não haverá controvérsia a justificar o recurso 

ao disposto no art. 7 O ,  caput, da Lei de Arbitragem, e nem tem uma das 

partes o direito de impor à outra o recurso à arbitragem antes do 

surgimento de uma lide. Nesta hipótese, se não houver acordo das partes 

quanto à colheita antecipada da prova em sede arbitral. A melhor S O ~ U Ç ~ O  

4 socorrer-se a parte interessada do Poder Judicihrio. 

Embora a produção antecipada da prova na0 se faça em 

Processo contenciosol na verdade não deixa de ser observado O 

contraditório, na medida em que a parte contrária é intimada para 

acompanhar o procedimento, participando inclusive da perlcia Se nisso 

tiver interesse, e indicando assistente tdcnico. A questão da compet8ncia 

na0 tem no caso maior relevhncia, porquanto a Súrnula n. 263 do ex- 

Tribunal Federal de Recursos já assentou que "a produç8o antecipada de 

Provas por si 96, não previne a competencia para a aç8o principal. Esta 

continua sendo a orientaçfio do Superior Tribunal de Justiça. 

A doutrina italiana (Vecchione, Schizzeroto, Carnacini) na0 se 

Preocupa com a distincão entre "conhecer" e "julgar" Uma questao relativa 

a um incidente de falsidade, e exclui o incidente de falsidade (querela 

incidentale di falso) no procedimento arbitral, invocando inclusive o 

argumento consistente na necessidade da participaçao do Ministkrio 



Público, na hipótese de se questionar a verificaçfio de uma escritura. 

Exclui também essa mesma doutrina a instruçao preventiva ante causam, 

entendida como prova futura. Tal posicionamento, no entanto, não deve 

influenciar a doutrina brasileira, porquanto, na Itália, 6 expresso o art. 818 

do C.P.C. italiano, no sentido de que "os árbitros n6o podem conceder 

sequestros, nem outros provimentos cautelaresn, 0 que na0 acontece 

entre n6s, em que o árbitro dispõe de poderes jurisdicionais para 

conceder medidas cautelares (fundadas no iudicium), s6 n8o dispondo de 

poderes para efetivá-ias coercitivamente (por não dispor do im~enum). 

Poderia ter algum sentido essa doutrina, se a produçao antecipada de 

Provas, no processo arbitra1 dependesse sempre de medidas coercitivas, 

mas não é o que geralmente acontece. 

A admissibilidade da assunç8o da prova atraves de carta 

Precatória é discutida, mormente porque a jurisdiç%o arbitral, 

diversamente da estatal, na0 se circunscreve a um determinado espaço 

do territ6rio brasileiro (comarca, seç8o judicidria, circunscriç8o judicidria), 

nem tem, salvo convenção das partes, uma sede localizada, podendo os 

atas processuais arbitrajs ser praticados em qualquer local dentro do 

território nacional. Ademais, nao conflita também a jurisdiçao arbitral com 

a estatal, porque esta 96 entra em linha de conta quando se faça 

necessária a prática de atos coercitivos, atuando 0 6rgão judicial como 

auxiliar do árbitro. 



Na doutrina italiana, ~ a r z i a ' ~  é contrário ao cumprimento de 

atos arbitrais por precatbria dirigida pelo árbitro ao juiz togado, 

entendendo que a delegação não é possível, na medida em que a decisão 

(ordinanza) do árbitro não 6 titulo executivo. Fosse essa a verdadeira 

razão, tambkm não poderia fazê-lo um juiz ordinário ao outro, porque a 

decisão deste, que determina seja a prova colhida por precatbria, 

tambbm não tem força executiva. A executoriedade da decisão que 

determina a prática do ato por precatbria nao constitui O elemento 

decisivo para a soluçgo do problema, porque, em tais casos, não ocorre 

nenhuma delegaçao. Quando um árbitro pede a um juiz togado que 

determine a prhtica de um ato processual no Pmbito da sua comarca, nao 

está delegando nada, senso solicitando a sua colaboraç80 para realizar 

Um ato que, de outro modo, seria impraticável. 

3. Provas 

~arne lu t t i , '~  ao questionar a importancia das provas, 

Pergunta: 

"a) Volto ao motivo fundamental deste titulo: (As provas) 

quem assiste ao espet8culo de um processo, v& as partes 

14 Tarzia, Giuseppe. Inçtruzione preventive e arbitrato rituale. Riv. Arb. 1991, p. 719- 
725, apud J. E. Carreira Alvim. Tratado Geral da Arbitragem Interno. Belo Horizonte: 
ed. Mandamentos, 2000, p. 388. 

15 Sistema de Direito Processual, V. 11, P. 495 e segs. 



com seus' auxiliares; v4 os juizes com os seus, e o que 

mais vê? 

Frequentemente vê outros homens, a quem as partes e os 

juizes interrogam e escutam. Ou as partes e os juizes /&em 

papdis ou livros, ou observam objetos: um campo, um 

edificio, um modelo de navio, uma amostra tira de um lote 

de mercadoria, e assim sucessivamente. Não resta ddvida 

de que estes homens e estas coisas são um quid com o 

qual, assim como com as outras partes e com o órgão 

judicial, forma-se o processo; e, portanto, um elemento 

deste. 

Pergunte-se a um advogado que nome se dA a este 

terceiro gênero de elemento, e ele responder8 que se 

chsma provas. 

Provar significa uma atividade do espirito dirigida à 

verificação de um juizo. O que se prova 6 uma afirmapão; 

quando se fala em provar um fato, ocorre assim pela 

costumeira mudança entre a afirmação e o fato afirmado. 

Como os meios para a verificação são as razQles, esta 

atividade se resume na contribuição de razões. 

Prova, como substantivo de provar é, pois, 0 procedimento 

dirigido para tal verificação. Mas as razões não podem 

estar no ar; com efeito, o raciocínio não atua a não ser 

parfindo de um dado sensivel, que constitui o fundamento 

da razão. Em linguagem figurada tamb6m estes 

fundamentos chamam-se Provas; neste segundo 

significado, prova não 6 um procedimento, mas um quid 

sensível enquanto serve para fundamentar uma razão. 



A prova é; portanto, uma coisa que se utiliza a cada dia 

nas mais variadas contingdncias da vida. Em particular, 

devemos nos servir dela cada dia na vida do direito. Basta 

observar que o direito atua por meio de pretensões que, 

mesmo antes ou sem que nasça delas um litlgio, exigem 

continuamente uma verificação de seu valor; depois, 

quando um conflito degenerar em litlgio e para a 

composição deste forma-se o processo, tamb6m 6 

necesshrio verificar a pretensão. Hh um tipo de processo, 

o processo de conhecimento que, em substdncia, não se 

propõe outro objeto a não ser esta verificação; mas 

tamb6m no processo executivo 6 necesshria uma 

1 verificação e por isso se utilizam de provas. Estas são, 

assim, um instrumento elementar, nem tanto do processo 

quanto do direito, e nem tanto do processo de 

conhecimento quanto do processo em geral; sem ela o 

direito não poderia, em noventa e nove por cento dos 

casos, alcançar seu objetivol'. (Grifos nossos) 

0 juízo arbitral, embora com feiçbes especificas, impressas 

pelas características próprias de uma justiça privada, é 0 resultado de 

uma vaioração de fatos, mas fatos acertados em contraditório, prestando- 

se a instrução probatória a essa finalidade. 

A instrução compreende um conjunto de ato% das partes, de 

terceiros e do julgador, tendente a transpor Para 0 mundo dos autos 

aquilo que aconteceu no mundo dos fatos - quod no est in actis non est in 



mundoI6 - reproduzindo-os sempre que possível da forma ou próximo da 

forma como aconteceram. 

A distribuição do Ônus da prova entre as partes 6 um 

imperativo do processo do tipo contraditório, porque reparte o encargo 

probatório entre elas, evitando que sobrecarregue apenas uma, e auxilia o 

Arbitro a sair de um impasse quando a prova se mostre incompleta ou 

reticente. 

Como na arbitragem domina o princípio da autonomia da 

vontade, podem as partes convencionar o que quiserem sobre a 

repartiçao do Bnus probatório, mas ao faze-10 devem respeitar os 

Preceitos de ordem pública, corno são as disposiçbes legais que limitam 

essa atividade. 

Embora se fale amiúde em prova do autor e prova do réu, a 

prova 6 Produzida por meio da atividade do autor ou do rbu, porque, na 

verdade, ela 8 direcionada a formar diretamente a convicção do árbitro, 

orientando-o na formaça0 do que a lei e a doutrina chamam de livre 

convencimento. 

A atividade probatória 6 governada pelo princípio da 

comunhao da prova, segundo qual, uma vez produzida determinada prova 

16 "Aquilo que n8o se exterioriza em um 6 8bstratop na0 sendo, portanto, deste 
mundo", op. cit., p. 217. 



não mais se questiona se quem a produziu (o autor ou o r6u) tinha o &nus 

de produzi-la, porque ela se integra no processo, numa comunhtio tao 

íntima que adquire o colorido de prova do juizo. 

3.1 Prova, meio de prova e conteúdo da prova 

Como meios de podemos classificar as diversas 

modalidades pelas quais a ocorrencia dos fatos chegam ao conhecimento 

do árbitro. Podem ser diretos (inspeç8o arbitral, fatos notórios) OU 

indiretos (documentos, testemunhas). Conteúdo da prova d 0 resultado 

que no meio produz, ou seja, o conhecimento que o drbitro passa a ter 

dos fatos, porque lhe foram levados pelo meio. 

H& casos em que o Cbdigo de Processo Civil não 

autoriza determinados meios (por exemplo, não se admite prova 

exclusivamente testemunhal nos casos envolvendo contratos cujo valor 

exceda o decuplo do saldrio minimo - art. 401 -, bem assim a prova 

pericial quando o fato independe de conhecimento tbcnic0 ou cientlfico - 

"fi. 420, pardgrefo único, I), independentemente do conteúdo. A l i ~ s ,  

nesses casos, inobstante o meio ser vedado, pode 0 fato ser conhecido 

Por outro meio. 

17 Luiz Rodrigues Wambier - Coordenador, Curso Avançado de Processo Civil, v.1, 
p. 479. 



Nelson Nery, nesse sentido sustenta que: 

"Havendo inicio de prova escrita, A permitida a prova 

testemunhal na hipótese mencionada na norma sob 

comenthrio (CPC 402). O que se veda 6 a exclusividade 

da prova testemunhal, quanto à existbncia do contrato. As 

circunstâncias que respeitam ao seu cumprimento, sua 

inexecução etc. n6o são atingidas pela restriçdo." 

De qualquer forma, embora estejamos adequando este 

tipo de norma à Lei de arbitragem, na verdade, imagina-se que, para que 

as Partes cheguem a fase de instruçáo probatória, exista um contrato a 

respeito do objeto da eventual demanda, com C I ~ U S U ~ ~  arbitral, contudo, 

poder& Ocorrer a hipótese de se não existir a cl&usuía e se proceder em 

conformidade com o art. 30 da LA., ou seja, através do ~0mpr0misso 

arbitra!, onde se propor& solucionar o litígio após o compromisso entre as 

Partes e a aceitaçao do arbitro, momento em que poderia incidir a 

hipótese prevista no art. 401 do CPC. 

Fizemos questão de mencionar esta previsão legal, dos 

art. 401 e 402 do c p c ,  para mostrar que mesmo por analogia, a 

arbitragem se permite ser mais c8lere e menos formal que 0 nosso Código 

de Processo em momentos delicados como este dos arts. 401 e 402, que 

ao nosso ver devem ser esquecidos no caso de arbitragem. Ou seja, 

faria sentido as partes irem para uma soluça0 de jurisdiçiio privada, como 



no caso da arbitragem, tendò todo o rigorismo do CPC, e o que se tenta 

justificar, é que apesar dessas previsões legais dos 401 e 402 serem 

embaraçosas e merecerem cautela na jurisdição estatal e por outro lado 

na arbitragem serem esquecidas, não justificaria a na0 utilização da fase 

instrutória probatória por meia dúzia de artigos Como estes que na 

jurisdiçao estatal já esta0 sendo sanados. E aqui preferimos opinar Por 

esquecQ-los simplesmente. 

Suponha-se que se postule a rescisao de contrato onde 

um pedreiro se obrigou verbalmente a constituir um muro por valor inferior 

a dez salarios mjnimos, contudo, o terreno nao permite a obra, n8o 

restando outra alternativa ao pedreiro, senao pedir a rescisao contratual. 

Pelo valor, o meio testemunhal esth obstado, mas pode a parte requerer 

' perícia (que na0 tem limite valorativo) e demonstrar por esse meio na0 36 

a im~ossibi l idad~ da obra como tambem o contrato propriamente dito. 

Suponha-se, ainda. que o meio seja obstado Porque 

ilícito (gravaç~o clandestina de conversa telefbnica, por exemplo). O 

conteúdo pode ser obtido por outro meio, testemunhal por exemplo. 

Assim, o meio de prova 6 somente O mecanismo pelo 

qual se leva ao conhecimento do 6rbitro a ocorrência dos fatos. Uma vez 

demonstrados, se consubstanciam em conteúdo da prova. 



Entre os meios de prova, como regra geral, não existe 

hierarquia, pois o que prevalece é a vontade das partes como já visto. 

Isso quer dizer que n8o há prevalência de um meio sobre outro, podendo 

o hrbitro chegar à solução da lide com base nesta ou naquela Prova, 

independentemente do meio, desde que fundamente sua decisáo. 

Os meios de prova previstos, S ~ O :  depoimento 

Pessoal, confissáo, exibipá0 de documento ou coisa, documental, 

testemunhal, pericial e inspeçáo arbitrei. 

3.2 Exceçao - Prova Legal . 

Ant6nio Cláudio da Costa ~achadol*  comentando o 

art. 366 do CPC, explica: 

"A  norma regula a eflc8cla dos documentos 8d 

solemnitatem (para solenidade, para seguir a forma legal) 

ou ad substantia negotti (para substbincia do negbcio) 

escrituras públicas que integram a subst8ncia de 

determinados atos (pactos antenupciais, adoções, 

contratos constitutivos ou traslativos de direitos reais sobre 

imbveis - art. 134 do CC -, instituição de fundação - art. 

24 do CC. - etc.). A prova desses atos sb pode ser feita 

por meio de instrumento público (instrumento 6 a espécie 

18 Ant6nio Cláudio da Costa Machado, Cbdigo de Processo Civil Interpretado, p. 370. 
3' ed., São Paulo: Saraiva, 1997. 



de docum'ento que é criado com o fim específico de 

provar), de sorte que, sob o prisma da valoraçglo das 

provas, a regra sob comentdrio representa exceçdo ao 

principio do livre convencimento ou pefs~asglo racional 

(art. 131 do CPC). Trata-se de regra instituidora de prova 

legal. " 

A "prova legal", prevista no art. 366 do C.P.C., que 

dispoe que nenhuma outra prova pode suprir a falta de instrumento 

~ ~ b l i c o ,  quando este for da substância do ato, prevê uma exceçao legal. E 

Nesse caso, o princípio do livre convencimento motivado fica limitado, 

pois nao 6 o legalmente exigido. Em sentido inverso, se a prova legal 

existir, não pode o árbitro desconhecê-la. 

Aliás, a inexistência de hierarquia entre 0s meios de 

prova sempre desaparecerá quando houver norma expressa determinando 

a Prevalência de um meio sobre o outro. 

3.3 Atividade probatória 

Embora o art. 336 do C.P.C. fale em momento 

adequado para a produçao de prova em audiência (na0 confundir com o 

366 do CPC o qual diz respeito B "prova legal", exceça0 ao princípio do 

livre convencimento do árbitro, equivalente ao 21. ~aragrafo 2' da LA.). A 



prova documental deve ser produzida, de prefer&ncia, após a aceitaçao 

da nomeação do árbitro, art. 19 da LA. e art. 22 parágrafo 1'. 

Observe-se que autor, réu e testemunhas deverão ser 

ouvidos em audiência em atendimento ao princípio da imediatidade que é 

expressão da oralidade, as exceções mostraremos no capitulo referente a 

Produção antecipada de provas, embora falemos em autor e réu, 6 de se 

observar que, em se tratando da Lei 9.307/96 a mesma não se vale dos 

Voc~bulos autor e r& e sim: partes, com exceçao feita no Caso do art. 7' 

inciso 1' e seguintes, e isto, porque o mencionado artigo refere-se ao 

Procedimento que a parte dever& tomar em relaçao a parte renitente em 

juizo, quando ambas efetivamente no entender dos legisladores tornam- 

se autor e réu. 

Por fim, somente por exceção se admitirá a 

apresentação de documentos novos fora dessa ocasião procedimental. 

A prova pericial arbitral de preferencia dever8 

anteceder a audiência, até porque, nessa, podem as partes requerer 

esclarecimentos do perito. 

A inspeçao arbitral pode se realizar a qualquer tempo, 

até a prolação da sentença. 



A prova se destina ao árbitro, não à parte adversa, e 

uma vez produzida passa a integrar o processo, pouco importando quem 

teve a iniciativa de produzi-la. 

Sendo a prova o modo pelo qual o árbitro passa ter 

conhecimento dos fatos que envolvem a relação jurídica posta B 

a~reciaçilo da jurisdição arbitral, 6 de todo evidente que O interesse em 

Provar consiste no interesse de dirigir ao árbitro a prova, pois 6 a este que 

I cabe dizer a solu~ão jurídica adequada, a partir do conhecimento que tiver 

dos fatos, (arts. 23 e 24 da L.A). 

Por isso, toda atividade probat6ria deve ser direcionada 

ao árbitro, que 6 o destinatário da prova, independentemente da opinião 

que a parte contrária possa ter acerca dos fatos. Claro que o cumprimento 

esPont8ne0 do comando da norma jurídica pode ocorrer a qualquer 

momento, inclusive durante o processo. Se alguém, já litigando, se 

convence da razao de outrem por causa da prova produzida, cumpre-lhe 

dar fim ao litígio espontaneamente, o que aliás, nao raro acontece. Mas 

isso 6 conseqü(ncia perifkrica da prova, pois endoprocessualmente a 

Prova se destina ao convencimento do árbitro, que julgará com base na 

demonstraçao da ocorrência dos fatos que as partes proporcionarem 

através da prova. 

Deve-se provar fatos, na0 O direito. Por analogia temos 

que jura novit curia, tem-se que o direito alegado não 6 objeto da prova, 



mas apenas os fatos, ou seja, aquilo que ocorreu no mundo. TambBm se 

diz da mihi factum, dabo tibi jus, para significar que basta B parte 

demonstrar que os fatos ocorreram para que o arbitro aplique-o. 

3.4 Fatos que independem de  prova 

A parte, que busca a conseqLi8ncia jurídica dos fatos 

alegados, interessa a prova de tudo quanto seja elemento fatico que 

envolva a questao posta a julgamento. Todavia, como a atividade 

~robatória representa um encargo, inclusive no sentido de demora, h& 

fatos que independem de prova, pois a80 admitidos Com0 verdadeiros 

independentemente de sua concreta demonstraç%o. 

São eles: 

a. incontroversos: 

Sao aqueles sobre os quais as partes não discutem. Como cabe ao 

réu o Ônus da impugnação especifica dos fatos articulados pelo autor, 

aqueles que o rbu não impugnar (vale dizer, aceitar como verdadeiros) 

na0 necessitam de prova, pois seria de todo inócuo exigir que seja 

provado um fato sobre o qual n8o se discute a 0corr(ncia. 

Isso costuma acontecer, e até com certa frequência, quando a 

questao não gira em torno dos fatos, mas sim sobre a conseqüência 



jurídica deles resultante. AS partes são concordes quanto i3 ocorr8ncia 

dos fatos, mas discordam quanto ao resultado que deles advem. 

b. notórios: 

O conceito de fatos not6rios não é unânime na doutrina. Alguns 

afirmam que são notbrios os fatos de conhecimento geral, como as 

datas históricas, ou os acontecimentos notavelmente relevantes (a 

queda de um avilo, por exemplo). 

Outros restringem o conceito de fatos notórios b regi80 onde o litígio 

se instaurou, afirmando que sao aqueles de que se tem notícia no 

local onde caberá o julgamento. 

Parece que a melhor solução é aquela que diz que silo notórios os 

fatos sobre os queis nenhum dos sujeitos processuais (ou seja, 

naquele especjfico processo, não em outro) possui qualquer dúvida. 

Se 0 árbitro conhece o fato, porque para ele 6 notório, mas a parte 

não tem idêntica noçao, a ela cabe a prova. E ~ice-versa: se a parte 

entende que o fato é notório mas o árbitro dele n8o conhece, t a r n b h  

a prova será necessária. Somente está dispensada a prova quando 

todos os integrantes da relaç8o processual estiverem de acordo em 

que aquele fato é por todos conhecido. 

Exemplo: na çubloca@o de um imóvel, pode 0 árbitro dispensar a 

prova de que determinada pessoa esteja fazendo uso daquele im6vel 

porque tanto ele como todos 0s envolvidos tem plena ci6ncia disso 



(porque, por exemplo, 6 bessoa conhecida em toda a cidade, em se 

tratando principalmente de pequena cidade). Nesse caso, nao pode o 

tribunal ou o árbitro que for julgar o litigio desconsiderar a notoriedade 

por todos admitida. O conceito de notoriedade n8o pode, entretanto 

ser tao amplo. Nao parece licito dizer que somente s80 not6rios os 

fatos por todos conhecidos, extrapolando a abrangencia do processo 

onde eles são pertinentes. 

Mesmo que, em outro processo, nao seja o fato de conhecimento 

geral, pode ocorrer de, num específico processo, serem notórios. 

Basta que assim sejam admitidos pelos sujeitos processuais nele 

envolvidos. 

c- inconcludentes: 

0 s  fatos que sao objeto de prova sao os litigiosos, ou seja, aqueles 

que apresentam algum reflexo em relaçao B soluç8o da demanda. Por 

isso, n8o podem ser provados os fatos que nao tiverem 0 cond8o de 

resultar alguma consequ6ncia jurídica relevante para o processo. 

Assim, se o inadimplemento ocorreu por vício do contrato, n8o 6 de se 

admitir a prova da insolv8ncia do devedor, porque esta em nada 

afetar8 a S O ~ U Ç ~ O  da demanda. 

d.  intuitivos: 

sao aqueles que, na0 demonstrados no Processo, tem-se 

como existentes uma vez verificados certos indicios, porque e o que 



ordinariamente acontece na vida. Ao Brbitro 6 dado aplicar ao 

processo as regras da experiência, tendo como certos aqueles fatos 

que a pr6pria vida demonstra que acontecem, independentemente de 

estarem provados. 

e. presumidos legalmente: 

A presunçao 6 uma ficçao jurídica que consiste, a partir de um fato 

conhecido, em ter como verdadeiro um fato nao conhecido. H& 

inúmeras situaçbes em que o sistema admite como provado um fato 

independentemente de sua demonstração. Como exemplo, pode-se 

citar um dos efeitos da revelia, que é justamente o que tornar 

desnecess~ria a prova porque os fatos s8o presumidos verdadeiros. 

A Presunção 6 dita relativa ( i u h  tantum) quando, apesar de sua 

OcOrréncja, sucumbe ante prova em contrhrio. OU seja, O fato 6 

Presumido verdadeiro at6 que haja prova em sentido contr8rio. 

Denomina-se presunç8o absoluta (iuris et de jure) quando o sistema 

não admite prova em contrário. 

3.5 Prova emprestada 

Embora normalmente a prova seja produzida dentro do 

processo onde 0s fatos foram alegados, nada obsta a utilizaçao de prova 

obtida em outro processo, o que denomina "Prova emprestadan. Tanto 

pode ocorrer da utilizaçao de prova produzida em outro processo entre as 



mesmas partes, mas com outro objeto, como do empréstimo de prova 

realizada em processo entre outras partes, mas sobre o mesmo fato. A 

finalidade é a mesma: produzir efeitos no processo onde os fatos foram 

alegados com prova trazida de outro. 

Para a validade da prova emprestada é necesshrio que 

esta tenha sido validamente produzida, no processo de origem, e seja 

submetida ao crivo do contraditbrio, no processo onde se busca surtam os 

efeitos da prova. 

Assim, não pode a sentença se fundar unicamente em 

Prova emprestada sobre a qual as partes não tenham tido a oportunidade 

de se manifestar. 

Ali&, a prova emprestada sempre dever8 receber do 

julgador a carga valorativa que cada situaçao demonstrar, mhxime se 

impugnada, pois "80 pode equivaler B prova produzida perante o Arbitro 

que proferir& a sentença. Recorde-se que a prova emprestada foi obtida 

em outro processo, visando pois outro pedido e com outro enfoque. 

de se observar que o processo arbitra1 tramita em 

Segredo de justiça e certamente para que as partes consigam a chamada 

prova emprestada, terão na verdade que requerê-la aos seus verdadeiros 

donos, o que se presume, que a parte somente tem ci6ncia da 

existência deste processo, por ter sido também parte nele, entao solicitar& 



autorização à parte contrAria e ao Tribunal para que este tipo de prova 

possa ser utilizada. 

3.6 Irrelevância da autoria 

A prova não "pertencen à parte. Assim, uma vez 

Produzida, passa a integrar o processo, pouco importando quem a 

produziu. Tanto que, como adiante se verá, n8o pode a parte seccionar a 

Prova para aproveitar apenas a parcela que lhe interessa. A prova é um 

todo, e como um todo deve ser considerada. 

A questão da autoria das provas toma relevo quando 

seu conteúdo 6 contrário ao interesse da parte. Corno a prova pertence ao 

Processo, ainda que venha em prejuízo à parte que a produziu, Passa a 

integrar a relaçao jurídica processual, e seus efeitos se fazem sentir, 

cabendo ao árbitro extrair as consequências do fato provado, pouco 

importando como a prova tenha chegado ao processo. 

A essa caracteristica a doutrina denomina de principio 

da aquisiçgo processual. 



3.7 Onus da prova 

Antbnio CIBudio da Costa  achado," em seu Cbdigo 

de Processo Civil interpretado, artigo 333, esclarece que "&nus A o 

encargo processual (não é obrigaçao nem dever) cujo Mo-  

idesincumbimento acarreta um gravame previamente estabelecido. O Mo-  

'desincumbimento do onus de provar, assim como regrado pelo 

dispositivo, gera, em tese, a perda da causa pelo não reconhecimento 

judicial de fato relevante, diz-se 'em tesen porque a norma contida neste 

art. 333 não é absoluta". Observa ainda, que pela instituição do Bnus da 

Prova fica o juiz com critério objetivo e seguro que sempre permitirA uma 

solução de mérito da causa. 

onus difere de dever, pois este ~ r e s s u ~ õ e  sanção. 

Melhor dizendo, sempre que a norma jurídica irnpde um dever a alguhm, 

em verdade está obrigando ao cumprimento, o que gera a0 ~610 oposto 

da relaçao jurídica o direito - correlato e em sentido contrbrio - de exigir o 

CO~POrtamento do obrigado. Nada disso ocorre com O Bnus, que implica 

tão Somente, no caso de descumprimento, em Uma conseqüência 

processual. H& interesse no cumprimento do Bnus da prova. Com 

''interesseW se quer dizer que a pratica do ato processual favorece B parte. 

1 9 Cbdigo de Processo Civil Interpretado, Sao Paulo: Saraiva, p. 338,1996. 



Há interesse em praticá-lo porque se tirará algum proveito processual com 

a atividade. 

Assim, &nus da prova pode ser conceituado como a 

conduta que espera da parte, para-que a verdade dos fatos alegados seja 

admitida pelo Arbitro e possa ele extrair daí as conseqü8ncias jurídicas 

pertinentes ao caso. Já que há interesse da parte em demonstrar a 

veracidade dos fatos alegados, porque somente assim pode esperar 

sentença favorável, 6nus da prova significa o interesse da parte em 

produzir a prova que lhe traga conseqü6ncias favoráveis. 

O dnus da prova 6 de fundamental importancia quando 

a prova nao existe, e n8o quando existe. Como a prova nao pertence 

parte, cabe-lhe manuseá-la a seu favor, tentando extrair dos fatos 

demonstrados a conseqO6ncia jurldica que pretende. Se a prova vem aos 

autos, independentemente de quem a produziu, compete ao árbitro 

reconhecer os efeitos que ela produz. 

Se prova há (foi produzida, nãio importando por quem), 

as regras do ônus da prova sao totalmente desnecessárias. Provados 0s 

fatos, o árbitro tao-somente os adequará B norma jurídica pertinente. Mas 

se prova nao h&, necess8rio se torna que as partes tracem os princípios a 

serem trilhados pelo Arbitro para chegar à justa soluça0 da demanda. 

Assim, dota-se o julgador de regras a nortear-lhe a atividade e 



sistematiza-se o procedimento probat6ri0, evitando-se o requerimento de 

diligências desnecessárias e indesejáveis. 

Importante esclarecer, que se tratando de inversão do 

6nus da prova como no caso do ar€. 6' inciso Vlll do Código de Defesa do 

Consumidor, a regra não é válida no caso de arbitragem a qual trata de 

direitos individuais e relativos à bens disponíveis. A questão é que neste 

caso temos uma relação jurídica de direito material que envolve 

tratamento a direitos difusos ou coletivos, os quais têm ação assegurada 

pela via da tutela jurídica prestada pela jurisdição estatal e sendo que 

nestes casos, quando da sentença, que é regra de juizo, uma vez 

prolatada a mesma teria efeito "erga omnes", ou seja, partes que não 

contrataram a arbitragem se beneficiariam ou seriam prejudicadas em 

virtude do julgamento sem terem convencionado a arbitragem. Apenas 

como argumentação, decidimos analisar em separado a questão dos 

"direitos individuais homogêneos" os quais permitem a arbitragem no 

caso de contratos de adesão, tema que é melhor analisado neste trabalho 

no capítulo relativo Coisa Julgada Arbitral. 

O Código de Processo Civil divide o 6nus da prova pela 

posiçClo processual que a parte assume. Se no pólo ativo, compete-lhe 

provar apenas o fato constitutivo de seu pretenso direito. Se no pblo 

passivo, somente deverá provar se alegar fato impeditivo, modificativio ou 

extintivo do direito pelo autor. 



Fato constitutivo é aquele que tem o condao.de gerar o 

direito postulado pelo autor e que, se demonstrado, leva à procedência do 

pedido. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo é todo aquele que leva 

ao nao reconhecimento do direito alegado pelo autor. Impeditivo, porque 

obsta um ou alguns dos efeitos que naturalmente ocorreriam da relaçao 

jurídica. Modificativo, porque demonstra alteração daquilo que foi 

expresso no pedido. Extintivo, porque fulminam no todo o pedido, fazendo 

cessar a relação jurídica original. 

O Código de Processo Civil, em seu art. 343, parágrafo 

2 O  prev6 a pena de confissão à parte que não comparecer para depor 

quando intimada, entretanto, o art. 351 do mesmo dispositivo legal 

esclarece que não vale como confissão a admissão, em juizo, de fatos 

relativos a direitos indisponíveis bem como veda a alteração. 

convencional do &nus da prova em se tratando de direito indisponível. 

Da mesma forma o art. 22 parágrafo 2' da Lei de 

Arbitragem prevê: 

"par. 2 O .  Em caso de desatendimento, sem justa causa, da 

convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o 

tribunal arbitral levar8 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 A autoridade judiciária 

que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência 

da convenção de arbitragem." (Grifos nossos) 



3.8 Prova ilfcita 

O ordenamento jurídico veda a utilizaç8o da prova 

obtida por meio ilicito (CF, art. 5 O ,  LVI). O conceito de meio ilícito deve ser 

obtido por exclusao, tendo em vista o disposto no art. 332 do Código de 

Processo Civil, que prevê a utilizaç8o das provas obtidas pelos meios 

legais (vale dizer, os expressamente previstos em lei) e os moralmente 

legítimos, ou seja, que não repugnam ao direito. 

Atualmente, três s8o correntes sobre o tema: 

a) obstativa: considera inadmisslvel a prova obtida por meio ilicito, em 

qualquer hip6tese e sob qualquer argumento,. não cedendo mesmo 

quando o direito mostra elevada relevhncia. Tamb6m conhecida como 

"teoria do fruto da árvore envenenadan, considera que o ilícito na 

obtenção da prova contamina o resultado havido. 

b) permissiva: aceita a prova assim obtida, por entender que o ilícito se 

refere ao meio de obtenção da prova, n8o a seu conteúdo. 

c) intermedihria: admite a prova ilícita, dependendo dos valores jurídicos 

e morais em jogo. 

Sempre que a prova for obtida por meio ilícito, deve ser tratada com 

reservas. Mas se o direito em debate for relevante, envolvendo 

questdes de alta carga valorativa, 6 admissivel reconhecer-se efichcia 

a tal prova. 



4. Depoimento Pessoal 

Quem tem melhor conhecimento dos fatos que deram origem 

ao conflito, A evidente, são as pessoas nela envolvidas, ou seja, as 

partes. Por isso, depoimento pessoal é o meio de prova pelo qual o 

Arbitro conhece dos fatos litigiosos ouvindo-os diretamente das partes. 

c importante ferramenta a ser usada pelo Arbitro. Muitas 

vezes a comunicação escrita não 6 suficiente para mostrar o que 

realmente ocorreu, até porque quem redige as peças técnicas (por 

exemplo, petição inicial, contestação) não A a parte, mas o advogado. Ou 

seja, os fatos chegam ao árbitro jB filtrados pelo procurador, que os ouviu 

da parte. Nessa transmissClo de conhecimentos pode ocorrer omissão de 

detalhes relevantes, às vezes fundamentais. Este meio de prova, dB 

oportunidade ao árbitro para colher a informação diretamente da fonte, 

inquirindo a parte sobre todos os pormenores que interessam para 

solução da lide. 

Presta depoimento quem tiver a condição jurídica de parte, ou 

seja, além do autor e do réu, todos aqueles terceiros inter~enientes'que 

assumem a posição de parte, como, por exemplo, o litisdenunciado. 

Disso resulta que, por exclusão, todas as demais pessoas 

que venham a depor em juizo arbitra1 não prestam depoimento pessoal, 

devido à conseqüência especialíssima desse meio de prova, qual seja a 



da possibilidade técnicos, conquanto compareçam em audiência e 

respondam às perguntas formuladas (dai esse ato também ser 

denominado depoimento, mas com este meio de prova n8o se 

confundindo), nao prestam depoimento pessoal. 

Apenas a parte pode depor, n l o  se admitindo que o 

advogado por exemplo, preste o depoimento em seu lugar, mesmo com 

poderes expressos, porque o escopo d trazer h luz, os fatos vivenciados 

pela parte, e nao por outrem. Trata-se de atividade pessoal e indeleghvel. 

Mas, exatamente porque se destina a demonstrar fatos vivenciados, 

comporta uma exceção: 0 preposto. 

~ u a n d o  a parte for pessoa juridica, em determinadas 

situações 6 usual que a pessoa que tem conhecimento dos fatos 

conflituosos não seja aquele cujos estatutos apontam para represent6-ia 

em juizo. Seria inócua a produçao desse meio de prova, caso fosse 

ouvido algubrn que nada soubesse da realidade fiitica subjacente 

demanda, porque distante dos fatos. Assim, em casos especiais, 

interessa que deponha na0 0 órgao da pessoa jurídica , mas sim o 

preposto, que vivenciou os fatos. Alias, via de regra é o preposto que tem 

poderes para realizar os negbcios da pessoa jurídica, e nao o sócio. 

Ressalva-se, apenas, que, nesse caio, é mister que o preposto esteja 

autorizado pela pessoa jurídica a prestar o depoimento, inclusive com 

poderes para confessar. 



A finalidade do depoimento pessoal 6 propiciar ao árbitro o 

conhecimento dos fatos, obtendo-o diretamente dos sujeitos da relaç8o 

juridica conflituosa. Porém, da sua produç8o podem redundar duas 

conseqüências. 

A primeira delas 6 a obtenção da confissão real, seja 

espontânea ou provocada. Quando a parte confessa, a prova sobre o fato 

está dispensada, porque confissão 6 meio de prova, e então o fato já 

estará provado. A segunda, é a possibilidade da confissão ficta, que 

consiste em se considerarem confessados os fatos controvertidos quando 

a parte, intimada, não comparece ou, comparecendo, se recusa a 

responder. 

Essas consequências apenas advêm porque os sujeitos 

desse meio de prova são os próprios titulares do litígio. Há conseqüências 

diferenciadas para as outras pessoas que depõem (testemunhas, perito), 

mas que não têm o condão de interferir de modo definitivo no destino da 

causa. Apenas no de~oimemte  p?E§§E?Sl ~ 8 5 3 f ~ ~ 1  §BbF@V!F E B A ~ & @ @ & R E ~ s §  

que interfiram no julgamento. 

5. Diferenças dor outros meios de Prova 

Exatamente como ocorre nas audiências de instrução no juizo 

estatal, tambem no juizo arbitra1 o depoimento pessoal (art. 22 da LA) 

diferenoia-se do meio testemunhal, embora sua produpão se d9 pelo 



mesmo modo, porque a testemunha tambbm n8o deve emitir julzos de 

valor, opiniões, mas limita-se a relatar os fatos que sabe. Pelo 

depoimento pessoal, pode o árbitro, por exemplo, indagar se a parte 

tomou as medianas precauções antes de realizar o negócio jurídico, ou se 

entendeu o risco que poderia correr, numa ação em que se discuta 

anulação de ato jurídico por erro. Tais informações podem ser 

significativas para avaliar a boa-f6 ou para compreender as razões que 

conduziram ao comportamento da parte. 

Ainda que a parte tenha formaç%o t6cnica ou cientlfica no 

setor de conhecimento que envolve os fatos litigiosos, não se h& de 

confundir depoimento pessoal com os esclarecimentos que o perito presta 

sobre o laudo. Não cabe 6 parte esclarecer ao irbitro sobre 

conhecimentos t6cnicos ou cientificos, porque busca a parte a satisfaça0 

de um interesse, e a imparcialidade 6 nota marcante na atividade pericial, 

assim como a testemunhal, tanto que no tocante à figura do perito 

incidem as mesmas normas relativas ao impedimento e à suspeição que 

dizem respeito ao árbitro, e. em regra, náo devem depor as testemunhas 

impedidas ou suspeitas (art. 20 L-A). 

O Código de Processo Civil. sendo tomado como base e 

indicaçao das partes para que seja aplicado, conhece duas modalidades 

distintas de depoimento pessoal: o interrogatório, previsto no art. 342 , e o 

depoimento pessoal propriamente dito, instituído no art. 343, ambos 



previstos no art. 22 "caput" da Lei de Arbitragem. Ambos são meios em 

que a prova é produzida diretamente pela parte, mas distinçao está em 

que, no primeiro, corolário do poder instrutório (art. 130, e art. 22 LA.), o 

árbitro age de oficio, e pode fazê-lo em qualquer momento procedimental, 

e o objetivo da prova é apenas o esclarecimento do árbitro. No segundo, é 

mister a iniciativa da parte contrária em requerer a prova, somente ocorre 

dentro da audiência de instrução e julgamento, e a finalidade é de 

provocar a confissão. São tão distintos os institutos que, ainda que o 

árbitro tenha realizado o interrogatório anteriormente à audiência, não 

está obstado o requerimento do depoimento pessoal, até porque a 

confissão pode, neste, ser alcançada, sugerimos, entretanto, que seja 

analisada a questão da confissão no item 12 deste trabalho, devido a sua 

peculiaridade na arbitragem. 

Quando se cuida de depoimento pessoal propriamente dito, 

após o árbitro concluir as perguntas à parte, pode o procurador da parte 

adversa formular reperguntas, como acontece como o meio testemunhal. 

Não pode, todavia, o próprio procurador da parte depoente reperguntar, 

pois o objetivo, primordial do depoimento requerido pelo litigante é obter a 

confissão. Assim, como não interessa à parte depoente a confissão, seu 

procurador não formular8 reperguntas. Todavia, tem-se admitido a sua 

intervençao, solicitando a palavra pela ordem, quando algum 

esclarecimento relevante houver que ser feito. 



No interrogatório, porque ato de ofício e que n8o visa a 

confissão, mas apenas o esclarecimento dos fatos para o arbitro, n8o s8o 

permitidas reperguntas. 0 s  advogados podem presenciar o ato, n8o s8o 

permitidas reperguntas. Os advogados podem presenciar o ato, até para 

fiscalizarem a produção da prova, mas não poder80 intervir. 

O depoimento pessoal é ato espontaneo, da parte perante o 

árbitro, por isso não é autorizado a simples leitura de escritos 

previamente elaborados. Quando muito, admite-se a consulta as breves 

apontamentos, ou a algum documento que porventura a parte tenha 

consigo, mas sempre com o fito de melhor esclarecer o árbitro, e nunca 

para tornar o meio de prova um ato mecânico, de repetiçao de textos, 

talvez por outrem escritos. 

Uma larga faixa de liberdade se apresenta ao Brbitro quando 

as respostas são evasivas. Cabe a ele, destinatário que é da prova, 

verificar se a parte deixa de responder porque efetivamente desconhece o 

fato determinado ou pretender frustrar a instruçáo da causa. 

Assim como ocorre com o meio testemunhal, é possível a 

produçáo do depoimento pessoal por carta, quando a parte residir em 

outra comarca. 

Por razees de ordem ética, o legislador estabeleceu que a 

parte não 6 obrigada a responder sobre fatos que possam lhe trazer 



conseqüências mais sérias do que as custas e despesas com a 

arbitragem. Assim, é justa a recusa à resposta sobre fatos imorais que lhe 

tenham sido imputados. Idgntica situaçao ocorre quando o conhecimento 

dos fatos resulta de estado ou pr~fissão (art. 347 incs. I e II do CPC.), 

que imponha à pessoa ao dever de sigilo, como acontece com o medico, 

advogado ou religioso. Se nem mesmo no processo penal o acusado está 

obrigado a confessar um crime, certamente não o estará nos processos 

em que cabe a arbitragem. 

Cumpre esclarecer, que em relação à recusa da parte em 

responder sobre fatos imorais que lhe tenham sido imputados, deverá o 

árbitro levar em consideração os conjuntos de preceitos morais acatados 

pela sociedade em cada momento histbrico, 0 que traduz o que venha a 

ser "bons costumes". 

Apesar de alguns autores encontrarem resistência em definir 

O que venha a ser "bons costumes*, em virtude das pessoas e dos locais 

(ex vi, religiões, estados membros, países, etc.) que compõem um litígio, 

ao contrario entendemos que 0s bons costumes existem e nao deverao 

ser considerados como um "bicho de sete cabeças" ao serem 

interpretados, pois, caso contrário, roubar ou furtar, por exemplo, seriam 

exemplos de bom costume e não O São, não importando tao pouco a triste 

expressa0 "a policia prende a justiça vai e solta". Logo, compreendendo, 

genericamente, a moralidade sexual, a honestidade, o recato, a dignidade 



e o decoro social, o hrbitro ter& elementos suficientes para na maioria dos 

casos definir objetiva e subjetivamente o que venha a ser moral ou imoral, 

principalmente em se tratando de arbitragem interna. 

6. Confissão - Parte Faltosa 

Antes de conceituarmos o que venha a ser confiss80, cabe 

lembrar que ao contrhrio do previsto no art. 343, parhgrafo 2 O ,  do C6digo 

de Processo Civil, a Lei de Arbitragem nCIo prevê a pena de confiss8o à 

parte que não comparecer para prestar depoimento pessoal, dispondo 

tão-somente "que o árbitro ou o Tribunal levará em consideraç80 o 

comportamento da parte faltosa", (art. 22, parágrafo 2O L.A), (grifos 

nossos) assim poder8 o árbitro, no momento de proferir a decisão, caso 

seja necessário recorrer às regras sobre o bnus da prova, e considerar 

que a dúvida sobre determinado fato deverá desfavorecer a parte que não 

compareceu para prestar depoimento pessoal, sem que esta valoraçao 

signifique a aplicação da pena de confesso à parte faltosa, contudo, ao 

nosso ver o melhor é que a parte sempre que necessário esteja presente, 

uma vez que "0 árbitro ou Tribunal levará em consideração o 

comportamento da parte faltosa". 

A confissão, conceituada no art. 348 do C.P.C. ("há 

confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contr8rio ao seu 

interesse e favorável ao adversárion), 6 meio de prova, pois revela ao 



Arbitro a verdade de um fato que tenha sido alegado por uma das partes 

e, embora contrariando seu interesse, 6 admitido pelo confitente. 

NBO se trata de ato de disposição, pois não implica 

necessariamente procedencia do pedido. e meio de prova, alcançando 

apenas o fato alegado, e não as possíveis conseqüências que do fato 

possam resultar. 

A confissão se insere no capitulo relativo às provas porque 

não significa expressar a vontade de favorecer o pblo oposto, mas tão 

somente admitir como veraz um fato ocorrido, deixando de a ele contrapor 

outro meio de prova. 

Por significar o reconhecimento de um fato contrário ao 

interesse da parte, esse meio de prova tem sido supervalorizado. Jg foi 

chamada de "a rainha das provas", como se, uma vez ocorrida, se 

sobrepujasse a todas as demais. Não 8 verdade. Não há, como regra 

geral, hierarquia entre 0s meios de prova. Um fato confessado pode vir 

ser demonstrado inveraz, Ou mesmo pode o Arbitro desconsiderar a 

confissão, se entender inverosslmil o fato confessado. Ademais, pelo 

princípio do livre convencimento motivado, nada obsta que o julgador 

afaste na sentença, a confissão, porque, por exemplo, teria havido o 

intuito de acobertar terceiro, e dê a solução fundado em outros elementos 

probatbrios existentes. 



Não se pode entender a confissão alem de sua limitaçao 

probatória porque, caso contrário, se abriria perigosa brecha para a 

colusão, permitindo que processos fraudulentos fossem iniciados com o 

Único intuito de, através da confissão, obstar ao julgador a possibilidade 

de amplamente perquerir os elementos da causa. Seria absurdo imaginar 

que, confessado o fato. estivesse o Arbitro obrigado a proferir sentença 

contra o confitente, ainda que isso significasse favorecg-lo fora do 

processo, como ocorreria, por exemplo, se a parte confessasse divida 

inexistente apenas para, judicialmente, transferir seus bens a outrem, em 

prejuizo a seus verdadeiros credores. 

Tanto o reconhecimento da procedência do pedido, como a 

renúncia ao direito em que se funda a ação, neste caso trata-se de 

autocomposição unilateral e difere da confissáo porque: 

a) são atos que só podem ser praticados de acordo com a posição 

processual (o reconhecimento só pode ser praticado pelo réu e a 

renúncia pelo autor), enquanto qualquer das partes pode confessar, 

independentemente do pólo processual que assuma: 

b) sao atas de disposição, e por isso vinculam o árbitro, ou seja, se o r4u 

reconhece a procedência do pedido ou o autor renuncia ao direito, náo 

cabe ao tribunal ou árbitro desconhecer o ato, pois, representando 

disposição de direitos, a natural conseqÜ8ncia 6 a homologação pelo 



árbitro; já a confissão não 6 ato de disposição, mas declaração de 

ciência de que o fato é verídico, e por isso, não tem efeito vinculante; 

c) alcançam as consequências juridicas do fato, enquanto na confissão 

h6 admissão apenas da veracidade do fato, cabendo ao árbitro 

determinar as consequ6ncias que o fato resultam, podendo, alids, 

julgar favoravelmente ao confitente. 

A confissão exige, para sua validade, a capacidade do 

confitente. Embora se refira a fatos e não a direitos, a possível 

consequência da confissão atingirá o direito da parte, pois a partir dos 

fatos é que se chega ao direito. 

Como a confissão só é admissivel de fatos referentes a 

direitos disponíveis (art. 351 do C. P.C.), somente quem tem capacidade 

(pode dispor) poder8 confessar. Afasta-se, pois, a confissao do incapaz, 

mesmo que praticada pelo representante legal. Isto porque, na arbitragem 

as partes poderão valer-se para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. 

A confissão classifica-se em: 

I) judicial: quando obtida dentro do processo, como meio de prova. 

Subdivide-se em: 

1.1) esponthea: quando emana de um ato de declaraçao da parte, 

sem ser instada a tal, seja por escrito, em petição, seja 



oralmente, quer em audiência, quer porque a parte compareceu 

para confessar. Neste caso, deve ser tomada por termo, e 

assinada pelo confidente e pelo árbitro. 

1.2) provocada: quando oriunda de outro meio de prova, qual seja, o 

depoimento pessoal (propriamente dito ou interrogatório). Como 

ocorre dentro da audiência, constará do respectivo termo. Na0 

significa que o conteúdo da confissão tenha sido provocado, 

pois sempre será ato espontâneo (ninguém pode ser obrigado a 

confessar). O que terá provocado terá sido a sua ocorr&ncia, 

naquele momento. 

11) extrajudicial: quando ocorre não no curso do processo e dentro desta, 

mas fora do processo, por escrito diretamente à parte adversa ou seu 

representante. Tem ela o mesmo valor probante que a obtida na 

esfera da jurisdição estatal ou da jurisdição arbitral. Todavia, se feita a 

terceiros deve ser recebida com reservas, pois será objeto de análise, 

pelo árbitro, em conjunto com as demais provas existentes, mormente 

se oral, situação na qual só é admissivel caso inexista a exigência 

legal de outro meio de prova (por exemplo, o documental). 

Em regra, toda prova é indivisivel, mas o art. 354 foi expresso 

no tocante à confissão. Pode ela conter parte favorável e parte 

desfavorável ao interesse do litigante. Para ter valor probatório, deve a 



confissiio ser reconhecida como um todo, não cindlvel, ou seja, não 

apenas na parcela que favorece o interesse da parte. 

Quando o Código alude a "invocar" a confissão, certamente 

não se está referindo a disponibilidade, pois se sabe que a prova não 

pertence à parte. Uma vez produzida, passa a integrar o processo e o 

árbitro a vaiorará para formar seu convencimento. O que a norma quer 

dizer 6 que, ao fundamentar sua alegaçóes, ntlo pode a parte requerer ao 

árbitro que desconsidere a parcela que n8o atende a seu interesse, e 

julgue com base apenas na parte que lhe tenha sido favorhvel. 

A indivisibilidade está excepcionada na Segunda parte do art. 

354, que diz: "Cindir-se-8, todavia, quando O confitente lhe aduzir fatos 

novos, suscetíveis de constituir fundamento de defesa de direito material 

ou de reconvenção". Isso significa que a parte não pode, pela sua 

confissão, pretender fazer Prova em seu favor. Como a confissão 6 meio 

de prova, tem-se como ~rovocados 0s fatos que sao contrários ao 

interesse do confitente, mas não aqueles que, alegados, venham a 

favorecê-lo. A estes, seguem as regras do 6nus da prova. 

N ~ O  consta do Código atual a irretratabilidade. Porém, é da 

essência da confissão o ser irretratável, por Conter ela um elemento 

subjetivo, qual seja, a vontade de confessar. lógico alguém reconhecer 

como verdadeiro um fato que lhe 6 desfavorável, e posteriormente 

pretender que esse reconhecimento seja desconsiderado. 



A confissao B ato volitivo, expressando uma intenção de 

declarar ter ciência de determinado(@ fato@). Seu elemento subjetivo a 

intençao de reconhecer como verídico o fato contrário a seu interesse. Por 

isso, jamais se admite seja ela obtida com vício de vontade. A confissao 

eventualmente assim obtida pode ser revogada, seja no curso do 

processo, ou através de Ação de Nulidade da Sentença Arbitral, art. 32, 

L.A, seja após o trânsito em julgado, em Embargos do Devedor, conforme 

art. 741 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução 

judicial. 

O sistema processual admite apenas a confissão espontanea 

por mandatdrio, pois, como se viu, nao pode o depoimento pessoal (onde 

se obtém a confissão provocada) ser prestado por terceiro, em regra. A 

exceção do preposto tambem vale para a confissão, ou seja, se pode 

depor, 6 de se aceitar a confissão por ele praticada. 

Em qualquer caso, exigem-se poderes específicos. O art. 38, 

ao tratar da procuração geral para o foro, expressamente ressalva que os 

poderes para confessar não estão nela inseridos. Da mesma forma o 

art. í 295, parágrafo 1 .O, do Código Civil (atual, art. 661, parágrafo l0 do 

Cbdigo Civil de 11/01/03) expressa que a ~ 0 n f i ~ ~ ã 0  6 ato que exorbita a 

administraçao ordinária, por isso a necessidade de poderes expressos.. 

Tanto o mandatário como 0 mandante hão de ter capacidade, 

como requisito de validade da confissão. 



E importante, ainda, distinguir-se entre a confissão real e a 

ficta. Real 6 a confiss8o surgida por manifestaç80 da vontade do 

confitente. A ficta consiste numa conseqC~8ncia jurídica de ônus 

processual não cumprido. Se a parte, regularmente intimada ao 

depoimento pessoal, deixa de comparecer ou se furta Bs perguntas, 

aplica-se-lhe a conseqüência da presunção de confissão, admitindo-lhe 

como verdadeiros os fatos, a respeito dos quais esta deveria depor. 

Admite-se, evidentemente, contraprova. 

O sistema rejeita a confissão em diversas situaçbes, jd que 

se trata unicamente de meio de prova. O primeiro óbice esth na prova 

legal (art. 366). Entende-se como prova legal aquela sem a qual o ato não 

se considera provado. Quando o instrumento público for da essdncia do 

ato, a confiss80 n8o tem valor probante. inadmisslvel quando o fato se 

refere a direitos indisponíveis, bem como sobre bens im6veis se 

desacompanhada da confiss8o do outro cbnjuge. 

Ainda, a confissão da parte não prejudica o litisconsorte 

(art. 350). Disso resulta que pode a confissão validamente havida deixar 

simplesmente de ter valor probatório. Se um dos litisconsortes confessa 

um fato que, pela posição processual que ocupa em relação aos demais, 

for a todos prejudicial, esta confiss80, sozinha, n80 pode ser admitida. 0 

fato se ter6 como provado apenas se outros elementos vierem a 



corroborá-lo, pois a; confissão feita isoladamente n8o pode alcançar 

aqueles que nao confessaram. 

Tambem 6 inadmissível a confissão acerca de fatos relativos 

a direitos indisponlveis. Finalmente, e como verificaçao da natureza 

jurídica da confissão (meio de prova), pode o juiz rejeitar a confissão de 

fatos inverossímeis, não estando obrigado a aceitar como verdadeiro fato 

que evidentemente não poderia ter ocorrido. 

7 .  Prova Documental 

H& aproximadamente 6.000~~ anos, essa tem sido a forma 

comum de se fazer registro das atividades humanas. Graças escrita, a 

memória dos fatos não se perde no tempo. Talvez daí advenha a notória 

segurança que o ser humano sente nos d0cument0~. Aliás, lembrando 

Shakespeare: "palavras são Palavras"; em relaç8o aos documentos 

escritos não podemos pensar 0 mesmo. 

Atualmente, O 0rdenament0 jurídico tem mostrado uma 

sensível tend&ncia a minimizar 0 culto ao escrito, valorizando a palavra 

dita. Exemplo disso está na desnecessidade de prova escrita para a 

concessão da gratuidade de justiça. .Até Prova em contrario, basta a 

declaração da parte. 

20 Coord. Luiz Rodrigueç Wambier, op. cit., P. 509. 



Mas, como meio de prova, 6 preciso afastar a id6ia de que 

documento 6 apenas a palavra escrita. É mais, pois muitos s8o os modos 

de se registrarem os fatos ocorridos. 

Assim, conceitua-se documento como todo objeto capaz de 

"cristalizarn um fato transeunte, tornando-o sob certo aspecto, 

permanente. Tanto é documento 0 papel escrito como a fotografia, um 

mapa ou uma simples pedra com inscriçbes OU slmbolos. Pouco importa o 

material que 6 utilizado - para caracterizar documento basta a existencia 

de uma coisa (inanimada) que traga em si caracteres suficientes para 

atestar que um fato ocorreu. 

Embora usualmente, como meio de prova, seja utilizado o 

escrito (que a doutrina denomina documento propriamente dito), pode ser 

documento a tela pintada, a fita magnetica contendo imagens ou sons, ou 

mesmo um pedaço de metal esculpido, desde que seja possível a 

percepção de estar nele representado um fato. O conceito de documento 

deve ser amplo, abrangendo não só aquilo que atualmente a ciencia 

conhece, como também tudo o que possa vir a ser inventado capaz de 

conter s expressão de um pensamento. A holografia, a transmissao 

eletronica de dados (via internet) também siío documentos hábeis a 

demonstrar a ocorrência de fatos relevantes para o processo. Se, 

porventura, o homem descobrir, Por exemplo, alguma forma 



cientificamente confiável de registrar o significado das ondas cerebrais, 

certamente também ai existirá um documento. 

É também denominada de prova real, no sentido de ser 

constituída por uma (res). 

O documento tem a funç0o de tornar fixo, est4tic0, um 

momento da vida humana. O fato, que acontece e desaparece, torna-se 

permanentemente retratado no documento, que exatamente a isso se 

presta. 

Denomina-se suporte o material sobre o qual a expressão do 

fato 6 manifestada. O suporte da missiva é o papel; o da gravação 

telefanica é a fita magnética; o da fotografia é o papel quimicamente 

tratado. 

OS suportes encontram-se em franca evolução. Todo dia 

inventa-se novo suporte, capaz de conter expressões de pensamento, 

juridicamente relevantes, passíveis de servirem de prova. Um disquete de 

computador, por exemplo, pode demonstrar que seu usuhrio lançou nele 

um contrato. 

0 conteúdo do documento é a expressão do pensamento 

humano OU do fato ou do pensamento humano que o meio leva ao 

conhecimento do julgador. Pode ser direto ou indireto. Direto, quando o 



próprio suporte traz a representação do fato (exemplo, fotografia); 

indireto, quando contém uma mensagem de alguém expressando Ter 

ciência de um fato (exemplo, uma carta). Tanto um quanto outro são 

modos hábeis de prova. 

É mister distinguir entre autor material e autor intelectual. 

Materialmente, é autor aquele que cria o documento, independentemente 

de ser responsável pelo seu conteúdo, ou seja, é quem elabora o suporte, 

nele lançando idéias que não são suas. Autor intelectual é quem transmite 

o pensamento que se tornará o conteúdo do documento, ainda que venha 

a ser materialmente elaborado por outrem. 

A distinção é necessária, na medida em que um documento 

fará prova contra o autor intelectual quando contiver sua assinatura, 

mesmo que tenha sido por ele ordenada sua confecção, ou, ainda, 

quando o conteúdo já estiver previamente concluido no momento da 

assinatura, como ocorre nos contratos de adesão, onde apenas se assina 

o instrumento, sem influir nos termos dele constantes. 

Ainda, há casos em que os costumes jurídicos ou sociais 

determinam que certos documentos MO sejam assinados, mas ainda 

assim sirvam como prova contra o autor intelectual. O Código exemplifica 

com livros comerciais e os assentos domésticos. 



Os documentos classificam-se em: 

I) públicos: quando seu autor material for uma autoridade pública. Neste 

caso, o autor material nunca se confunde com o autor intelectual, pois 

o funcionário público elabora tal documento com base nos dados que 

lhe são transmitidos pelo particular. 

Como tais autoridades gozam de f6 pública, os documentos públicos 

fazem prova tanto da validade de sua formaçao como da veracidade 

daquilo expressado pelo funcionário. Exemplo: se, na escritura de 

compra e venda de bem imbvel, o oficial declarar que lhe foi 

apresentada a guia de recolhimento do tributo, este fato está provado, 

independentemente de nova apresentação. 

Todavia, o documento público não faz prova da veracidade das 

informaçbes prestadas pelo particular, qual seja, o autor intelectual. 

Os fatos que sejam transmitidos para o funcionário nao se provam 

pelo documento público, pois s3o de responsabilidade de quem os 

prolatou. 

Conforme a categoria do agente público que o elaborou, o documento 

público pode classificar-se em: 

1.1) documento judicial: sao 0s oriundos do processo, sejam 

produzidos por escrivão (certidões ou traslados de autos), sejam 

pelas partes (petiçdes) ou mesmo pelo juiz (sentença). Todos 



s8o documentos judiciais que podem servir de prova (prova 

emprestada). 

1.2) documento extrajudicial: elaborados pelos serventuhrios da 

justiça (foro extrajudicial).. Incluem-se: as escrituras (de compra 

e venda de imóvel, de mandato etc.), as imobiliárias, os 

registros civis, entre outros. 

1.3) documento administrativo: todos os demais, originados de 

repartiçbes públicas, quer a administraçgo direta ou indireta 

(certidao positiva ou negativa de d6bito tributário, inqubrito 

administrativo, atos de licitação etc.). 

11) particulares: quando elaborados pela própria pessoa, seja com o 

objetivo específico de servir no futuro de prova (instrumento) ou 

meramente para registrar um fato. 

Neste caso, pode ou na0 0 autor material confundir-se com o 

intelectual. Confunde-se, quando quem elabora o documento é quem 

está transmitindo o pensamento; tornam-se distintos, quando o autor 

material 6 mero registrador do conteúdo oriundo do autor intelectual. 

Pode, ainda, ocorrer a presença de mais de um autor 

intelectual, quando, por exemplo, se tratar de neg6cio jurídico bilateral 

que contenha a assinatura de todos os contratantes. 



Costuma-se distinguir documento de instrumento, para 

significar que este, no momento de sua elaboração, ou seja, quando 

confeccionado, foi com a preclpua finalidade de servir de prova, enquanto 

aquele pode ter esse fim, mas nao foi elaborado com esse fito. 

Quanto à oportunidade, em regra o documento produz efeitos 

"inter partes", somente sendo oponivel "erga omnes" caso registrando no 

ofício de títulos e documentos. 

Denomina-se autenticidade a certeza quanto à autoria, dada 

a incolumidade do suporte do documento. Não se refere necessariamente 

ao seu conteúdo, pois pode ocorrer de um documento ser autêntico, ou 

seja, não conter vício em sua formação, mas expressar uma declaração 

de ciência, situaçao em que prova que 0 documento faz 6 da declaraçfio, 

mas nao da veracidade do fato declarado. Reputam-se autgnticos 0s 

documentos públicos, independentemente da concordancia das partes. 

Caso haja vício na formaça0 do documento público (inobservancia de 

forma, por exemplo), terá este a força probatória de documento particular. 

Os documentos particulares são reputados autênticos: antes 

do processo, quando houver o reconhecimento da firma do signatário pelo 

tabeliao, e, jh como prova, desde que a parte contrhria aquele que o 

apresentou admita a autenticidade, expressamente ou não. Cabe à parte, 

contra quem o documento pode produzir efeitos processuais, o 6nus de 

impugná-lo. Com a omissão, a autenticidade 6 presumida. Todavia, 



desaparece se for demonstrado ter sido O documento obtido com vício de 

consentimento. 

A autenticidade não se confunde com ser o documento 

original ou cópia. Original B o documento como foi elaborado. Cópias sho 

reproduções do original, seja por traslado, certid8o ou por meio mec4nico 

(cbpia fotostática, fotografia etc.). A autenticaçao de cbpia significa o 

testemunho de quem elaborou a cdpia de que ela é fiel ao original, com 

que tem a mesma força probante. Ressalte-se que, em relaçao h 

fotografia, exige-se que seja acompanhada do filme negativo, por ser a 

única maneira segura de atestar a inexistência de adulteração, já que a 

fotografia em si é reproduç80 do negativo. 

Cessa a autenticidade do documento, tanto público quanto 

particular, que for declarado falso. Quanto ao documento particular, fica 

momentaneamente sem autenticidade quando contestada a assinatura, 

situaçao que perdura atB ser dirimida a dúvida (ver, adiante, argiiiçao de 

falsidade). 

O CpC faz expressa menção (art. 388, 11) à possibilidade de 

preenchimento abusivo de documento em branco. Pela dicçiío da norma 

(parágrafo único), tem-se que há uma convença0 entre os sujeitos da 

relaçao jurídica, em que se pactuou que Um lançaria sua assinatura sobre 

o documento total ou parcialmente na0 escrito, para que o outro, em 

momento posterior, o completasse OU preenchesse as lacunas. O abuso 



decorre, entao, da violaçáo do pacto, extrapolando, aquele que o 

preencheu, os limites do que foi pactuado. Nessa hipótese, o conteúdo do 

documento só terá força probante após a verificação da ocorréncia ou não 

do abuso. 

Também em relação ao documento a regra é não ser cindivel, 

sendo defeso A parte pretender aproveitar apenas a parcela que a 

favorece, refutando as demais. O documento 8 visto e valorado como um 

todo, e como um todo provará os fatos dele constantes. Porém, admite 

contraprova. Se um documento expressar vhrios fatos, 6 lícito & parte 

provar um ou alguns por este meio e demonstrar que os outros na0 

ocorreram, lançando mClo de outro meio de prova. Aqui, haverá divisão 

no documento, prestalido-se como prova para alguns e na0 para outros 

fatos. 

Assim, 6 possível 0 instnJment0 de um contrato, onde conste 

que o preço foi pago e a coisa entregue, servir de prova do pagamento, 

mas restar provado que não houve a tradição. A parte do documento que 

expressava fato inveridico sucumbe ante a prova em sentido contrário. 

Por fim, podem servir de prova documentos redigidos em 

outro idioma, mas, como 6 requisito formal dos atos processuais a forma 

vernacular, há que ser acompanhado de versão firmada por tradutor 

oficial. 



Via de regra, o documento preexiste ao processo. 

Normalmente, as pessoas elaboram documentos no momento da prhtica 

do ato jurídico, seja como instrumentos (para servir de prova), seja como 

simples registro. Por isso o momento adequado para a apresentaçao dos 

documentos 6 quando os fatos a ele relativos são alegados. 

Fora disso, somente excepcionalmente se concebe a juntada 

de documentos, pela razão de que esses os momentos propicias para 

alegaçao dos fatos, sob pena de preclus80. A exceçao 6 para os 

documentos novos. 

O conceito de documento novo na0 6 unanime. O art. 397 dá 

a entender que assim seriam entendidos em duas circunstancias: a) 

quando relativos a fatos ocorridos depois da fase postulatória, ou seja, 

tais documentos seriam novos porque inexistiam anteriormente; b) quando 

apresentados como contraprova de documentos apresentados pela parte 

contrária, vale dizer, documentos já existentes mas que ainda n8o haviam 

sido juntados porque não sabia a parte que deles necessitaria. 

Quando i3 primeira hipótese não há dúvida. É compreensível 

a autorização para a utilização de tal documento novo porque, em 

verdade, o fato 6 novo. JA no segundo caso, é mister verificar se a 

ocultaç8oI no momento devido, do documento n8o viola o principio da 

lealdade processual. NBo é de se admitir que a parte possa "esconder 

contra o adversario, aguardando para trazê-lo a luz somente na última 



hora, após a fase instrutória e com o único intento de impedir à parte 

contrária a possibilidade de buscar novas provas. Assim, só seria de se 

admitir a juntada de tal documento caso servisse para refutar um fato até 

então não alegado pela parte adversa. 

OU seja, a viabilidade de apresentar extemporaneamente o 

documento encontra respaldo na circunstflncia de, ate entao, o fato nELo 

ter sido alegado, e por isso n8o tinha a parte o 6nus de apresentá-lo. 

Alegado o fato, ainda que em fase posterior, estaria a possibilidade de 

juntada de documento destinado a contrapó-10. 

Todavia, a jurisprudência tem sido bastante condescendente 

no tocante h juntada de documento fora do momento apropriado, 

exclusivamente em funçao do principio do livre convencimento motivado. 

Basta que se respeite 0 princípio do contraditório, propiciando parte 

contrária momento de impugná-lo (art. 398). sendo nula a sentença 

fundada em documento a que na0 Se permitiu a impugnaçao. Tem-se 

entendido que somente 0s documentos indispenshveis ter80 de ser 

juntados na fase postulat6ria- 

Finalmente, os documentos administrativos podem ser 

requisitados pelo hrbitro de oficio ou a requerimento do interessado, a 

qualquer momento (inclusive em fase recursal), sempre que necessário 

para provar as alegaçóes das partes. 



Para a compreensão do tema, torna-se necessdria a distinção 

entre falsidade material e ideológica. Denomina-se falsidade material a 

que se refere ao suporte, ou seja, ou quando o documento foi formado 

com vício ou quando foi adulterado, independentemente da veracidade ou 

ngo de seu contelido. Sgo exemplos: a supressgo ou substituiç80 de 

palavras, a sobreposiç80 de negativos para obter fotografia adulterada, 

etc. A falsidade material, porque referente à coisa, prova-se mediante 

perícia. 

Já a falsidade intelectual se liga ao conteúdo, ainda que o 

documento esteja materialmente perfeito. Refere-se, pois, A expressão de 

um fato nao acontecido. O autor do documento intencionalmente lança 

nele um falso pensamento. A prova pericial, neste caso, é inbcua, pois o 

suporte n8o foi atingido. A coisa 6 perfeita, mas o conteúdo 6 falso. 

A arguição de falsidade s6 é cabível quando se tratar de 

falsidade material, porque 0 conteúdo inveridico do documento ora pode 

ser provado dentro do prbprio ProCeSsO ora reclama aç8o autonoma. Se 

tratar de declaraçao de ci&ncia de Um fato ocorrido, 6 simplesmente 

prova, e outra melhor que venha a ser produzida em sentido contrdrio 

serve para demonstrar a verdade. Quando se cuida de instrumento 

espelhando o negócio juridico em si, e a falsidade se refere a vício de 

consentimento do ato praticado, entao 1-180 se trata propriamente de 

falsidade documental, mas sim de anulaçao de ato jurídico. Não é por se 



declarar falso o documento que o negócio juridico deixar8 de surtir 

efeitos, mas porque o próprio ato será anulado. Essa hipótese reclama 

ação autônoma, de cunho constitutivo negativo. 

Na dicçao dos arts. 390 a 395, a argüiçao 6 uma açao 

incidental que objetiva afastar a autenticidade que o documento 

aparentemente tem. 6 admissivel tanto durante a fase instrutória como 

depois de seu encerramento, Como também como ação autdnoma 

(art. 4.O, 11). 

Diz-se que é ação, incidental embora, porque o art. 395 

expressa que será julgada por sentença. Pode ocorrer em qualquer tempo 

e grau de jurisdição, ou seja, n80 há momento procedimental específico, 

pois, como se viu, é admissivel a junç8o de documentos além da fase 

postulatória. Todavia, deve ser exercida no prazo da contestação (para o 

réu, em relação aos documentos juntados à petição inicial) ou no prazo de 

dez dias, a partir do m0fTIento em que a parte tomou ciência (foi intimada) 

do documento juntado. Se não exercido o Ônus, sobrevem a preclusáo. 

Arguida a falsidade, 0 processo fica suspenso, e a parte que 

produziu o documento ter6 prazo de dez dias para responder, findo o qual 

"o juiz ordenar6 o exame pericial" (art. 392). Aliás, isso reforça a id6ia do 

cabimento excluçivo do incidente quando se trata de falsidade material, já 

que o C6digo apenas prev6 a pericia para a elucidaç80 do caso. Nao se 



realizar8 a pericia se as partes concordarem em desentranhar o 

documento. 

Nessa açao incidental, 6 possível a cumulação ao pedido 

principal (declaraçao de falsidade) de outros pedidos acessórios, como o 

de perdas se tenha dado publicidade que venha a gerar o direito a 

indenizaçao. 

Ressalte-se que, quando a assinatura é contestada, não há 

ensejo ao incidente. caso de se demonstrar a autenticidade da 

assinatura no próprio processo. A distinçáo, importante, diz respeito ao 

dnus da prova. Quando se cuida de arguiçao de falsidade, a parte contra 

a qual foi produzido o documento assume o onus, ao contrario da 

insurgencia contra a assinatura, situaçao em que o Bnus recai contra 

quem o documento aproveita. 

8. Exibição de Documento ou Coisa 

Em regra, cabe à parte produzir a prova de suas alegaçbes, 

apenas excepcionalmente se admitindo possa a prova que lhe aproveita 

ser obtida por ato de outrem. Todavia, há situações em que a parte se 

encontra impossibilitada de produzir a prova, mas ela náo 6 inviavel. 

Existe o objeto hábil a servir de prova, mas ele se encontra na esfera de 

disponibilidade da parte a quem a prova interessaria. 



Assim, exibição de documento ou coisa B o meio de prova 

pelo qual a produção se dá não por quem a prova aproveita, mas pela 

parte contrária ou por terceiro, ou ainda do árbitro, no uso do poder que 

lhe assegura o art. 22 da L.A. Se, no curso do processo, verificar o hrbitro 

que alguem detem documento ou coisa que possa esclarecer ponto 

relevante da demanda, nada obsta que, de oficio, determine a exibiçao. 

Fala-se em "documento ou coisa" para significar que este 6 

um meio para produzir prova material, não oral. Busca-se carrear aos 

autos o documento, com o que o meio se exaure, ou algum objeto com o 

fito de o submeter a perícia ou simplesmente ser visto. Pode a simples 

visualização do objeto, pelo árbitro, ser suficiente para a demonstração da 

veracidade de um fato ocorrido. 

Há dois meios de obtenção do documento ou coisa que 

interessa como prova. Como incidente processual, previsto nos arts. 844 

e 845 do CPC., que será feito a requerimento das partes ao árbitro que 

fará o pedido ao Juiz que seria naturalmente o Juiz da causa. 

A exibição pode ser pedida: 

I) Não 6 incomum que, na realização dos negbcios jurídicos, um dos 

sujeitos da relaçao jurídica acabe 'ficando com pap6is ou objetos que 

podem servir de prova em seu desfavor. Quando surge a 



controvérsia, é possível que o exame de tais coisas ou documentos 

demonstre a verdade das alegações. 

II) Nesse caso, impede à parte, que pretende utilizar a coisa como 

prova, requerer a exibição,' tanto na fase postulat6ria como 

posteriormente, visto que não há momento procedimental específico 

para o incidente. Todavia, 6 mister a explicitação dos motivos do 

pedido de exibição, ou seja, qual o objetivo probatbrio pretendido, 

bem como as razões que levam a afirmar que a coisa esteja na 

posse da parte adversa, Além da exata especificaçao do objeto, sem 

o que a medida se torna inviável. 

O incidente corre nos mesmos autos da açao principal. A parte 

contra a qual for direcionado O pedido terá oportunidade para 

responder, quando entao poder8 negar a posse ou se recusar a 

exibir, ou meramente silenciar. Na primeira hipbtese, abre-se-lhe 

oportunidade para Provar que a afirmaçao do requerente (de que 

possui a coisa) é inverídica. Na segunda situação (recusa), cabo ao 

árbitro por intermedio do juiz verificar se a recusa B justa ou nao. 

Considera-se injusta a recusa quando houver obrigaçao legal de 

exibir, quando se tratar de documento comum ou quando a parte que 

se recusa a exibir fez menção ao objeto no curso do processo. A 

obrigação legal de exibir vem definida pelas regras de direito 

material, podendo-se exemplificar com OS testamenteiro, ou os livros 



comerciais de exibiçáo obrigatória. Documento comum. 6 aquele 

relativo a negócio jurídicos bilaterais, como o contrato ou o recibo a 

ele relativo. A terceira hipótese é óbvia: se a parte aludiu 6 coisa, 

com ela pretendendo p r o d ~ i r  prova, n8o pode posteriormente 

recusar-se a exibi-la. 

A conseqMncia do incidente de exibiçao 6 meramente processual. 

Exibir o documento ou a coisa, Para a Parte, é Bnus processual; gera, 

pois, uma conseqüência. Ao julgar o incidente, caso o documento ou 

coisa não venha aos autos, o árbitro terá o fato por provado, tanto 

em se tratando de injusta recusa como de silencio do requerido. 

Profere, pois, o magistrado uma decisão interlocutória, que 6 

agradhvel. 

Claro que se cuida apenas de meio de prova, não interferindo 

necessariamente na soluça0 da demanda, pois o fato tido por 

verdadeiro será analisado em ~onsonancia com as outras provas. 

III) contra terceiro: 

Aqui deixa de existir mero incidente processual, para ocorrer 

exercício de direito de entre a parte e o terceiro, formando nova 

relaçao jurídica processual, agora entre a parte requerente e o 

terceiro, inclusive formando autos'apartados. 

Inicia-se por uma petição inicial, que deverá conter os mesmos 

requisitos exigidos para a exibiçáo contra parte, ou seja, os motivos 



da exibiçio, as razbes de se entender que a coisa esteja com O 

terceiro e a particularlzaç8o do objeto, ai6m do pedldo de citaçho. 

O terceiro B citado para responder, e tambbm pode assumir uma das 

três posições acima elencadas negar a posse, recusar-se a exibir ou 

silenciar. TambBm vale para O terceiro o regramento quanto h justa 

recusa. 

O art. 361 fala em "audiência especial", caso n8o ocorra a 

imediata exibiç0o. Em verdade, trata-se da audidncia de instruç00 e 

julgamento, onde ser80 tomados depoimentos dos envolvidos e de 

testemunhas, seguindo-se a sentença. O recurso cabível, por bbvio, 6 a 

apelaçao, porque se trata de uma açao, e o provimento tem natureza 

jurídica de sentença. 

Esta sentença na0 tem cunho apenas declaratório, mas 

tamb6m mandamental. Diferentemente do que ocorre quando se trata de 

parte, o terceiro não tem 0 anus de exibir, mas uma obrigaçao. Por isso, 

ao julgar procedente o pedido, entendendo o juiz que a recusa foi injusta, 

ordenar8 ao terceiro que deposite a coisa, sob pena de ser expedido 

mandado de apreensão, que inclusive pode ser cumprimdo com auxílio de 

força policial, tudo independentemente de ser 0 terceiro responsabilizado 

por crime de desobediência. 



Além desse efeito sancionatório em relaç%o ao terceiro, 

também a sentença gera efeitos processuais para as partes, pois ter-se-á 

como provado o fato caso o documento ou a coisa n%o venha aos autos. 

H&, ainda, a posiibilidade de a exibiçao ser de 

responsabilidade de terceiro, sem necessariamente a instauração de nova 

relação jurídica processual. que o árbitro pode, solicitar 8 autoridade 

judiciária competente, à pedido da parte interessada no transcurso de um 

processo que um terceiro exiba documento ou coisa, porque 0s 

elementos constantes nos autos demonstraram que o terceiro está na 

posse do objeto, e que este é relevante para os esclarecimento dos fatos. 

Nessa hipótese, e como 6 dever de qualquer pessoa colaborar para o 

descobrimento da verdade, bem como assim as regras da arbitragem 

determinam, não Se trata de uma açao, mas simples instrução da causa 

determinada pelo arbitro. Claro esth que, também nesse caso, persistem 

as escusas legais, podendo 0 terceiro apresentar justa recusa. Como a 

de, por exemplo, alegar que na0 é 'parten legítima para figurar em 

arbitragem da qual nao tenha contratado, ainda que não se trate de uma 

Prova Testemunhal . 

Talvez o meio de prova de que mais se tem noticia, consiste 

a prova testemunhal em uma reproduçao oral do que se encontra 



guardando na memória daqueles que, não sendo parte, presenciaram ou 

tiveram notícia dos fatos da demanda. 

Já foi chamada de "a prostituta das provasn, pois é a mais 

sujeita a imprecisões, seja pela falibilidade da membria humana, seja 

porque, talvez at6 sem malícia, pode a testemunha deturpar os fatos com 

o fito, de favorecer a parte. Talvez isso justifique a reserva, quase 

preconceituosa, que o Código tem para com a prova testemunhal. 

Todavia, é impossível imaginar atividade probatória destituida de 

testemunhas, as quais, muitas vezes, são o Único meio de ter o juiz 

conhecimento dos fatos. 

Testemunha é a pessoa fisica que, dotada de capacidade, 

pode depor desde que na0 seja suspeita ou impedida. Nao se confunde 

com parte, porque a testemunha nao pode ter interesse no litígio e 

porque, se ausente quando intimada, A parte incide a cominação da pena 

de confissão e à testemunha a conduç80 coercitiva; nem com o perito, 

que, embora também na0 tenha interesse no litígio, 6 considerado auxiliar 

da justiça que traz esclarecimentos de ordem tbcnica ou científica, e na0 

propriamente ciencia de fatos ocorridos. NBo pode o perito ser tido como 

testemunha, porque ele nao serve Para transmitir ao grbitro a notícia de 

um fato ocorrido, mas sim de explicar ao Brbitro algo sobre os fatos da 

causa, fazendo uso dos conhecimentos técnicos ou científicos que tem. 



A capacidade para ser testemunha n8o se confunde, com a 

capacidade civil. O cego e o surdo, bem como o enfermo, não são 

incapazes civilmente, mas o serão para testemunhar, se a debilidade 

resultar na impossibilidade de percepção sensorial do fato a ser narrado. 

Todavia, o surdo-mudo capaz de comunicar-se por sinais pode 

testemunhar sobre fatos que tenha presenciado. O maior de dezesseis e 

menor de dezoito anos pode testemunhar, mas fica afastada a 

possibilidade de ocorrência de crime de falso testemunho, dada a 

inimputabilidade, mesmo após ao advento da Lei 10.406102, ou seja, atual 

Código Civil, em vigor desde 11/01/03. O menor pode, em algumas 

circunstâncias, ser ouvido como informante, mas o valor probatório deste 

é sensivelmente inferior ao testemunhal. 

Consideram-se suspeitos: 

a) pessoa condenada, Com sentença transitada em julgado, por crime 

de falso testemunho, por Se tratar de ilícito atentatório à 

administração da justiça. Todavia, se houver reabilitaç80 ou 

extinçao da punibilidade, que apaga totalmente a ocorrencia do 

ilícito, a restrição desaparece. 

b) o que, por seus costumes. não for digno de fé. O dispositivo 6 de 

evidente conteúdo preconceituoso, e de duvidosa constitucionatidade. 

Primeiro, porque não se trata de um critério objetivo de avaliaçao, 

pois os costumes se referem à vida da pessoa, e n8o a seu 



comportamento enquanto testemunha. Ser6 a prostituta indigna de 

fé para testemunhar sobre uma colisão de veiculos, ou o ébrio 

contumaz que, no momento dos fatos, estava sóbrio? Segundo, 

porque é discriminat6rio e vewat6rio rechaçar o depoimento de uma 

testemunha por ser considerada indigna de f6. Em verdade, o 

critério para aferiçao da sinceridade do depoimento h4 de ser 

objetivo, verificando-se se, na causa em exame, a testemunha disse 

OU não a verdade, independentemente de sua vida ou costumes. 

c) o inimigo capital ou o amigo íntimo. São os mesmos criterios para a 

suspeiçilo do árbitro (art. 15 e 20 da L.A,). Evidentemente, náo 6 

qualquer malquerença ou superficial convívio social que autorizam o 

afastamento da testemunha. H6 que representar uma situação 

concreta, suficientemente forte para justificar a desconfiança de que 

o depoimento possa ser viciado. 

d) o que tiver interesse no litígio. Por definiç80, testemunha B pessoa 

estranha & lide, que vem a juizo meramente para narrar o que sabe, 

de modo neutro, sem qualquer envoivimento próprio com a 

demanda. Mas o interesse, para tornar suspeita a testemunha, há 

que ser jurídico, e objetivamente apreciável, mediante a existência 

de uma relaç8o jurídica entre a testemunha e a parte, capaz de 

sofrer aiteraçao com a solupao de litígio. 



O impedimento B gerado pelas causas graves de afastamento 

da testemunha, pois s8o situações mais objetivamente aferlveis. SBo 

impedidos: 

a) o c8njuge e os parentes (o colateral até o terceiro grau ) das partes, 

OU relativa ao estado da pessoa, e desde que inexista outro meio 

para provar os fatos. 

b) quem for parte. A disposiç80 (art. 405, pardgrafo 2 . O ,  11) nao se 

refere, é evidente, à possibilidade de a própria parte servir de 

testemunha. O meio de prova do qual a parte 6 sujeito 6 o 

depoimento pessoal, e suas alegações n80 podem favorecg-10. O 

que a norma quer dizer 6 que, na hipótese de litisconsórcio, na0 

pode o litisconsorte testemunhar para provar os fatos alegados por 

outro litisconsorte. 

c) aquele que intervem em nome da parte, no processo, como O tutor, 

o curador, o mndatário. Tambem o representante legal da pessoa 

jurídica, que em verdade 6 Parte. nao testemunha, como se viu no 

tópico referente ao depoimento pessoal. Ainda, o árbitro (art. 14 

L.A,) como no caso de suspeiç80 de juizes ou advogados. Por 

árbitro entenda-se o árbitro da causa, pois quem 4 grbitro poderá 

ser testemunha. Se for arrolado o Arbitro da causa, e desde que 

realmente tenha conhecimento dos fatos, este se declarará 

impedido (art. 14 pardgrafo Único), passando a causa para seu 



substituto, e poderá testemunhar. Nessa circunstâncias, a parte que 

o arrolou não poderá desistir de seu depoimento. 

De qualquer forma, não está rigorosamente afastada a hipótese do 

depoimento de testemunhas suspeitas ou impedidas, pois há 

situações em que apenas tais pessoas têm conhecimento dos fatos. 

Apenas não prestam o compromisso de dizer a verdade, e suas 

palavras serão analisadas com reservas. 

Conforme tenham noticia dos fatos, as testemunhas 

classificam-se em: 

I) presenciais: são as que tiveram contato direito com o fato 

probando. São as de melhor credibilidade, pois podem relatar com 

detalhes a ocorrência. 

11) de ouvida (ou de referência): são as que não presenciaram o fato, 

mas dele tiveram noticia por terceira pessoa. Seu depoimento 

merecerá análise mais cuidadosa, porque o fato já está filtrado, 

sendo difícil a riqueza de detalhes. 

III) referidas: aquelas que, embora nao arroladas pelas partes, 

surgiram através do depoimento de outras testemunhas. Podem ser 

ouvidas de oficio ou a requerimento da parte. 



É admissibilidade sempre a prova testemunhal, somente por 

exceçao sendo afastada, em face de necesslria expressa proibiçao legal. 

Diz o C6digo que n8o se admite: 

I) quando o fato jB estiver provado por documento ou confiss80. NO 

primeiro caso, não se trata de hierarquizar os meios de prova. É 

que, quando o documento 6 autentico, nao tendo sido impugnado, a 

prova jB houve, e portanto a testemunha 6 desnecessdria. Todavia, 

se houver duvida quanto h veracidade do fato contido no 

documento, a prova testemunhal não est8 afastada. O mesmo se 

diga quanto B confissiio. Niio se trata de considerar que o meio 

testemunhal seja inferior confissão, mas que, nessa hipótese, 

tambkrn a prova k desnecessária, pois nao dependem de prova 0s 

fatos confessados (art. 334, li), exceto quando se cuida de direitos 

indisponíveis, para 0s quais a confissão não vale. Nesse caso, 

inobstante a confissão, a prova testemunhal é admitida. 

II) Quando o fato, por sua natureza, 96 puder ser provado por 

documento ou perícia, a vedação 6 de ordem tecnica, e não 

jurídica. Se a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico, não se pode admitir a prova testemunhal. Se a 

testemunha tiver o conhecimento técnico Ou científico, pela sua 

qualificação, poderá ser perito, se nomeado, ou assistente tecnico. 



Já quanto ao documento, o preceito deve ser assim entendido: não 

se admite a prova testemunhal se o ato jurldico que se pretenda 

provar for daqueles para 0s quais se exija forma escrita, OU seja, 

quando a forma B da substdncia do ato ( a compra e venda do bem 

imóvel, por exemplo), porque 6 evidente a admissibilidade do meio 

testemunhal para provar que o conteúdo do documento particular 

não é verdadeiro. 

111) Exclusivamente testemunhal, nos contratos de valor excedente ao 

dbcuplo do salario mínimo. O preceito tem sido, paulatinamente, 

esvaziado. A jurisprudgncia tem atacado a ,prova exclusivamente 

testemunhal em face do repúdio ao locupletamento sem causa. 

Tem-se entendido que não se trata de provar, exclusivamente por 

testemunha, o contrato, mas a prestação de serviços em si mesma, 

ou a entrega da coisa. Ademais, muitas vezes os costumes 

determinam contratos verbais de valores elevados, como ocorre 

com a compra e venda de gado, em certas regi6es do país. 

A par disso, o Código admite a prova testemunhal, independentemente 

do valor do contrato, quando houver início de prova escrita, ou 

quando a prova-documento for impossível por temor reverencial, e 

ainda quando se pretender provar os vícios de consentimento. 



Os principais deveres da testemunha sao: 

I) comparecer a juizo. Sempre que intimada, tem a testemunha o 

dever cívico de comparecer. Se o descumpre, pode ser coagida ao 

comparecimento, mediante conduç80, al6m de ser responsabilizada 

pelas despesas daí decorrentes. 

S6 esta0 obrigadas a comparecer as testemunhas intimadas, o que 

se pode dar pelo correio. Se a parte dispensar a intimação, 

comprometendo-se a levar a testemunha à audihcia, o não 

comparecimento não autoriza a condução coercitiva, pois ocorre a 

presurição de desistência de seu depoimento. O funcionário público 

e o militar serão requisitados a seus superiores. 

11) prestar o depoimento. Decorrente do dever genbrico de colaboraç8o 

para com o descobrimento da verdade, B dever da testemunha 

responder ao que lhe for indagado. 

Todavia, tal dever desaparece diante das mesmas condiçáes em 

que está isenta a parte de prestar o depoimento, ou seja, quando os 

fatos indagados possam representar dano de ordem moral, para si 

ou para sua família, ou quando deva guardar sigilo, por estado ou 

profissão. Embora o art. 406 do CPC. não o mencione, tambBm n8o 

está a testemunha obrigada a responder quando implicar na 

possibilidade de resultar contra si processo criminal. 



111) dizer a verdade. A prova testemunhal n80 existe para favorecer a 

parte que arrolou a testemunha ou a levou para depor, mas para 

que 0s fatos cheguem ao conhecimento do drbitro. Por isso, existe 

a previsão do delito de falso testemunho (art. 342 do C6digo Penal). 

Os direitos da testemunha s8o: 

I) ter o depoimento tomado por arbitro, evitando-se por analogia ao 

sistema pátrio que os advogados dirijam diretamente as perguntas 

que tiverem B testemunha. 

11) ser tratada com respeito e urbanidade, sendo vedadas as perguntas 

capciosas ou de cunho vexatbrio. A testemunha comparece para 

colaborar com justiça e, por isso, na0 pode ser alvo de chacotas ou 

constrangimentos. 

111) recusar-se a responder, nas hipbteses já referidas. 

IV) ressarcimento das despesas. Náo ~6 das efetivamente sofridas, que 

serão suportadas pela parte que a arrolou, como tambem a 

impossibilidade de desconto de salarios, por se considerar o 

depoimento como serviço público. 

A prova testemunhal deve ser requerida na fase postulatorio, 

ou a requerimento das partes ou de oflcio, art. 22 da L.A. 



A ordem de produção da prova testemunhal é: primeiro 

ouvem-se as testemunhas do autor, depois as do rbu. Havendo 

litisconsórcio, segue-se a ordem de posicionamento destes. Todas as 

testemunhas sao ouvidas separadamente, nao devendo uma presenciar o 

depoimento das outras, mesmo aquela que já tenha sido inquirida, dada a 

possibilidade de acareação. 

Antes de iniciar o depoimento, a testemunha ser8 indagada 

sobre sua qualificação, bem como se enquadra nas hipóteses de 

incapacidade, suspeição ou impedimento. Nesse momento cabe à parte 

contrária à que arrolou a testemunha contraditá-la, surgindo uma questão 

incidental que deverá ser solvida na própria audiência, mediante decisão 

do árbitro. 

Aceito o depoimento, o árbitro advertirá a testemunha de que 

deve honrar o dever de dizer a verdade, mencionando a previsão do crime 

de falso testemunho. Prestado 0 C O ~ ~ ~ O ~ ~ S S O  de dizer a verdade, inicia- 

se o depoimento. 

O Brbitro inquirirá a testemunha, indagando sobre os fatos 

articulados pelas partes, e, em seguida, têm lugar as reperguntas, ou 

seja, as indagações que as partes, por seus procuradores, entendam de 

fazer à testemunha. Primeiro repergunta a parte que a arrolou. AS 

reperguntas são direcionadas ao árbitro, que as repassa à testemunha, se 

não entender de indeferi-las, o que Se dar quando forem impertinentes, 



inúteis ou vexatbrias. Tem a parte o direito de ver transcritas no termo as 

reperguntas indeferidas, e isto ser8 útil caso pretenda recorrer. Esse 

sistema tem sofrido criticas, por formalizar excessivamente a audiência. 

Todavia, é o método ideal para se evitar constranger a testemunha, o que 

poderia ocorrer se a repergunta fosse a ela diretamente formulada. 

Cada resposta dada pela testemunha o árbitro a ditará ao 

escrevente, que se encarregará da documentação do depoimento, 

formando um termo, seja por datilografia, taquigrafia, estenotipia ou uso 

de computador, que, depois de concluído, será assinado pelo hrbitro, pelo 

depoente e pelos advogados presentes. As partes convencionando 

poderão gravar o depoimento. Formatado termo por meio n8o 

datitográfico, será ele a essa forma transcrito no caso de recurso, ou 

quando for necessário. 

Embora o art. 22 da Lei de Arbitragem fale em seu parágrafo 

l0 que os depoimentos serão intimados por escrito e reduzidos a termo, 

como o que prevalece entre as partes 6 o principio da autonomia da 

vontade, entendemos que por analogia como acontece com o art. 417 do 

C.P.C. o qual menciona que qualquer "outro meio idbneo de 

documentaçao", nao esta afastada a hip6tese (o que, alias, já existe nos 

Juizado Especiais) de todo o depoimento ser gravado em fita magnetica, 

assinando-se apenas o termo da audiência. TambBm nada obsta que 0s 

depoimentos sejam digitados em computador e gravados em disquetes ou 



CD-ROM, métodos ágeis e simplificados de armazenamento de dados. 

Com isso, a versão para o papel somente ocorrerá se houver extrema 

necessidade, pois, mesmo em caso de recurso, n%o esta afastada a 

hipótese de o tribunal analisar 0 depoimento visualizando-o diretamente 

na tela do computador, sem necessariamente ter em maos uma folha de 

papel. 

A testemunha depor8 sobre fatos, sendo vedadas as 

pergunta de cunho subjetivo ou que importem juizo de valor. Assim como 

à parte, não se permite à testemunha trazer seu depoimento previamente 

escrito. E ato oral, espontâneo, da testemunha perante o árbitro, de molde 

a propiciar a este náo apenas o conhecimento dos fatos, mas também a 

anslise do comportamento da testemunha, de notável importancia para 

verificar a sinceridade do depoimento. Muitas vezes o modo de 

expressao, a entonação de voz, uma forma de olhar, sao de extraordindria 

significaçáo para se verificar se a testemunha mente ou não. Permite-se, 

porem, a consulta a breves anotaçóes, sempre no sentido de esclarecer 

algum ponto duvidosos. 

O fato de a pessoa não conseguir se expressar oralmente ou 

não conhecer o idioma nacional não a impede de testemunhar. Nessa 

hipbtese, o árbitro ou tribunal nomeará intérprete, a quem caberá traduzir 

o depoimento prestado em idioma estrangeiro Ou OS sinais do surdo- 

mudo. Ressalte-se que o intérprete será desnecessario caso o surdo- 



mudo saiba se expressar por escrito, situação em que o juiz ler& a 

pergunta em voz alta e a submeterá, por escrito, à testemunha. 

Quando ocorrer divergência entre os depoimentos prestados 

por duas o mais testemunhas, ou entre testemunhas e a parte, é Ilcito ao 

árbitro determinar, de oficio ou a requerimento, a acareaç80, ou seja, o 

confronto na audidncia entre as pessoas que prestam depoimentos 

divergentes, com o intuito de verificar a verdade dos fatos, bem como se 

teria havido a prática do delito de falso testemunho. Caso se comprove 

que alguma testemunha faltou com a verdade, pode o árbitro mandar 

extrair cópias das peças processuais pertinentes e remetê-las ao 

Ministério Público, para a apuração do ilícito, se as partes nao puderem 

se compor, visto que existe o segredo de justiça na lei de arbitragem e na 

prática o árbitro embora tenha este dever, ficará tão a vontade quanto o 

juiz para tomar esta decisão. 

Todavia, a acareação só tem lugar se a divergência for sobre 

ponto relevante, capaz de influir decisivamente na soluç8o do litígio, 

porque o incidente tem por escopo esclarecer o juiz sobre fato que tenha 

o cordão de influir no teor do futuro julgamento. Pequenas diferenças nos 

depoimentos, sobre pontos secundários, nao autorizam a acareaçao, pois 

são ate naturais, já que a testemunha depbe sobre fatos preteritos, que 

traz guardados na memória, sempre falível. 



A acareação deve ocorrer na própria audigncia, no momento 

em que o Arbitro verificar a divergência, motivo pelo qual as testemunhas 

que já prestaram o depoimento não estão dispensadas até que o árbitro 

declare encerrada a audiência. 

Não se admite acareação entre as partes. 

10. Prova Pericial Arbitral 

Na busca da verdade poderá o árbitro, às vezes, defrontar-se 

com a necessidade de aprofundamento da prova relativamente a algum 

fato, e entao precisará de um perito; lembrando sempre que o arbitro via 

de regra, tamb6m 6 perito. Embora, Djanira Maria Radam6s de SB*', com 

base no art. 145, parágrafos 1' e 2' do CPC, afirme que: "pode ser perito 

somente profissional de nível universitário devidamente inscrito no 

respectivo órgão de classe, devendo a qualificação profissional ser 

comprovada mediante certidao desse 6rgão". Na verdade a mesma regra 

ao nosso ver nClo deverá prosperar na arbitragem, pois, se o árbitro pode 

ser qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes, (art. 13 

LA.) o mesmo critério deverá prevalecer no caso do perito, porque como 

recorda abaixo Wambier, o parágrafo 3' do art.145, prevê a hip6tese de 

não existir profissional qualificado. 

21 Teoria Geral do Direito Processual Civil, Za ed., São Paulo: Saraiv?, 1998, p. 174. 



Lembra Luiz Rodrigues ~ a m b i e ?  que o perito 6 um 

especialista em determinado ramo do saber, tecnico ou científico, 

convocado como auxiliar da arbitragem para atuar no processo onde este 

meio de prova 6 admissivel. 

Fala-se em conhecimento "tbcnico ou científico", porque &s 

vezes o ponto controvertido não se prende necessariamente a aspecto 

que exige estudo ou aprimoramento academico. Basta o conhecimento, 

ainda que empiricamente adquirido, para a pessoa ser perito. O art. 145 

do C6digo de Processo Civil em seu parágrafo I.', estabelece uma 

preferência: devem ser escolhidos profissionais do nível superior, 

devidamente inscritos em seu órgão de classe, mas o parágrafo 3 . O  

assegura a possibilidade de nOmeaç80 de qualquer pessoa, desde que 

tenha o conhecimento exigido para a tarefa, independentemente de 

qualificaç80 profissional, pardgrafo acrescentado pela Lei 7.270184. 

O perito é alguém de confiança do árbitro e das partes. 

Aplicando-se ao perito as mesmas regras pertinentes ao arbitro quanto ao 

impedimento e à suspeiç%o (art. 14 Lei Arbitragem). 

A perícia não se confunde com a prova testemunhal. Embora 

o perito seja pessoa estranha à lide e que elabora material probatório, na0 

vem a juizo arbitra1 para narrar fatos ocorridos. Enquanto a testemunha 

22 Wambier, Luiz Rodrigues, op. cit., P. 533 e 534. 



comunica fatos preteritos, o perito apenas descreve os fatos no estado 

atual, com a finalidade de afastar dúvidas que envolvem ciencia ou 

tbcnica que o arbitro eventualmente e as partes n8o dominem. O perito 

nada prova, apenas esclarece. 

O CPC classifica a perlcia em: 

I) exame: é a perícia propriamente dita, pois consiste no trabalho que 

o perito faz de inspecionar coisas ou pessoas, procurando 

desvendar os aspectos técnicos ou cientlficos que, oculamente, n8o 

se encontram visíveis. 

11) vistoria: sob essa denominação, entende-se a mesma atividade do 

exame, mas restrita aos bens imóveis. 

111) avaiiaçao: 6 a atribuição de valores para bens jurídicos (coisas, 

direitos ou obrigações). 

A pericia pode ser: 

a) arbitral: a que ocorre dentro do processo arbitral. por requerimento 

das partes ou decretada de oficio, com perito nomeado pelo arbitro. 

b) extrajudicial: tem-se a modalidade de perlcia extrajudicial, onde o 

litigante contrata profissional de sua confiança e a ele incumbe o 

exame da coisa litigiosa. Embora se assemelhe à prova 

documental, nao deixa de ser perícia, pois continua sendo o meio 



de esclarecimento dos aspectos tecnicos ou científicos relativos aos 

fatos ocorridos. Apenas que, por n8o se revestir de contraditbrio, se 

as partes discordarem dos pareceres a dúvida persistir, deve o 

árbitro determinar a perícia arbitral, isto se ele mesmo, n8o tiver 

sido escolhido pelas partes, para dirimir o litígio, em virtude de seus 

profundos conhecimentos na área em que estiver o conflito. 

c) informal: espécie de pericia arbitral, onde está dispensado o laudo. 

Quando o fato a se verificar o permitir, pode o árbitro determinar 

apenas a inquirição do perito e dos assistentes tkcnicos acerca 

daquilo que verificaram, sem o formalismo da confecçao do laudo. 

Evidentemente, As partes 6 facultado acompanhar a diligencia. 

Trata-se de meio de prova onerosa e causador de retardo 

procedimental, devendo as Partes evitá-lo ao máximo na arbitragem, por 

sua própria natureza jurídica, e assim, para que a perícia se realize 6 

necessário que ela seja: 

I) útil: somente ocorrerá quando servir para o afastamento de dúvida, 

ou seja, quando o fato a ser esclarecido envolver questóes que na0 

podem ser verificadas sem o conhecimento t8cnico ou científico que 

só o perito tem. Como jh observado, O árbitro, poderá substituir o 

perito na arbitragem, justamente por ter sido eleito, em virtude de 

seus conhecimentos no campo de conflito entre as partes. Da 



mesma forma, náo tem utilidade a perícia se o fato a ser provado 

não tiver influência na decisao (fato impertinente). 

necesshria: como meio de prova que 6 ,  encontra-se a perícia 

paralelamente situada no campo do direito probatório. Assim, se a 

compreens8o do fato já tiver sido esclarecida por outro meio, a 

pericia está dispensada. C posslvel, por exemplo. que o pedreiro, 

conquanto nao seja especialista em construç80 civil, possa 

esclarecer, no seu depoimento testemunhal, a causa da queda de 

um muro. 

III) praticável: não se defere prova pericial quando seu objetivo não 

permitir mais o exame, seja porque ntio mais existe, seja porque 

sofreu alterações substanciais náo deixando vestígios. É inviável, 

por exemplo, a perícia de u'a máquina industrial que teve seu 

"software" totalmente danificado e em seguida tenha sido reparado. 

Ao ser nomeado, pode o perito se escusar, quando a tarefa 

lhe for imposslvel ou acarretar 6nus excessivo, ou ainda quando não tiver 

ele o conhecimento necessário, devendo apresentar suas razões por 

escrito após à sua intimação, O mais breve possível. TambBm poderã o 

perito reputar-se suspeito, inclusive por motivo de foro intimo. Julgando a 

escusa, o Brbitro nomeará outro perito, Ou O que as partes indicarem (art. 

22 L.A). Aceitando o encargo, assume O perito O dever de cumprir a 



diligência com zelo, podendo ser severamente responsabilizado na 

hipótese de prestar informações inverídicas: arcará com os prejuízos 

sofridos pela parte, ficará inabilitado para a função por dois anos, além da 

aplicaç8o de multa e comunicação -à entidade de classe no caso de não 

cumprimento do encargo, tudo sem prejuízo da sanção na esfera criminal. 

As despesas da arbitragem ser80 geralmente, adiantadas 

eqüitativamente pelas partes, mas se uma delas tem interesse no 

desenvolvimento da arbitragem deve providenciar o adiantamento para 

atenuar a omissão do contratante. Em tal hipótese a parte concernente 

pedirá ao tribunal arbitra1 a condenação, na sentença final ou mesmo em 

uma sentença parcial prolatada somente para esse fim, da parta que 

participou de uma demanda arbitra!, mas que se absteve de pagar a 

remuneração devida ao perito. 

A remuneração do perito, denominada honordrios, poderá 

também ser arcada exclu~ivamente pela parte que requereu a prova, ou 

pelo autor, quando ambas as partes requerem ou quando determinado de 

ofício pelo árbitro. 

Tornou-se praxe a liberação de metade dos honorários no 

inicio da diligência e o levantamento do-restante após a entrega do laudo. 

Quando o árbitro nomeia o perito e fixa o prazo para a 

entrega do laudo, ser8 ele intimado da nomeaç80, abrindo-se prazo para 



escusa ou aceitação, com a subsequente proposta de honorários. Em 

seguida, o responsável pelos honorários deverá se manifestar acerca 

deles, pois não é razoCivel que o árbitro os arbitre baseado unicamente na 

proposta, ato unilateral e que causa gravame A parte. E mister a 

concordãncia desta. Se houver divergencia entre o perito e a parte sobre 

os honorários, caberá ao árbitro fixá-los, levando em consideração o 

trabalho a ser desenvolvido e as tabelas de honorários profissionais 

elaborada pela entidades de classe. 

Havendo aceitação pela parte, ou decisão do árbitro, os 

honorários serão depositados, para só então ter inicio a diliggncia, posto 

que o profissional nomeado não está obrigado a dar inicio à sua tarefa 

sem o acertamento de sua remuneração. Os honorários do perito 

integram as verbas de "su~umb8ncia".~~ 

A remuneração do assistente tecnico é encargo da parte, não 

sendo necessário seu acertamento pelo árbitro. Como tamb6m se 

considera antecipação de despesas, o vencido será condenado a 

ressarcir os honorários do assistente técnico da parte vencedora. 

23 A falta de previsão acerca da forma regular de distribuição dos bnus da 
sucumbência, deverá o árbitro, subsidiariamente, valer-se do Código de Processo 
Civil, cujo art. 20, "cum grano salis", (literal: com um grao de sal. Figurado: com 
perspicácia, sagacidade, meticulosamente) servirá de parametro. (Carlos Alberto 
Carmona. A arbitragem no processo civil brasileiro, p. 243). (Gilberto Caldas Como 
traduzir e empregar o Latim Forense, P. 60). 



Nomeado o perito, incumbe Bs partes, no prazo mais curto 

possível e por elas convencionado se caso for, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentar os quesitos. Estes sao a delimitaçao do ambito da 

perícia. As partes formulam perguntas ao perito, visando o esclarecimento 

que o fato demanda. Chamam-se quesitos básicos os apresentados 

quando da nomeaçao do perito, e quesitos suplementares aqueles que 

podem as partes apresentar durante a diligencia. O Arbitro analisará cada 

quesito formulado, indeferindo os impertinentes e formulando outros, que 

entenda necessários. 

Durante a diligência, o perito goza de grande liberdade, 

podendo consultar os autos, ouvir testemunhas, realizar exames em 

laboratório, solicitar documentos em poder das partes ou em repartiçbes 

públicas e, mesmo, orientar-se com o árbitro acerca dos procedimentos a 

adotar. Verificando a impossibilidade de cumprir o prazo assinado pelo 

árbitro, poderá o perito requerer prorrogação, cabendo ao árbitro fixar 

nova data para a entrega do laudo, sempre comunicando 6s partes. 

Concluída a diligência, o perito entregará o laudo em cartório 

do Tribunal de Arbitragem, Com prazo suficiente para que as partes 

possam verifica-lo antes da audiencia de instruçao e julgamento, 

competindo aos assistentes técnicos a entrega de seus pareceres no 

prazo de interesse de seus contratantes, ap6s a apresentaçao do laudo 

pericial. 



O laudo, as partes serão intimadas a sobre. este se 

manifestar, ocasião em que poderão requerer esclarecimentos do perito e 

dos assistentes técnicos, em audiência a ser designada. 

Caso a perícia não cumpra sua função, ou seja, caso 

persistam as dúvidas técnicas ou científicas acerca do fato, pode o juiz 

determinar a realização de segunda perícia, com nomeação de outro 

perito. Sobrevindo a segunda perícia, o árbitro as analisará, pois esta n8o 

substitui a primeira. 

O laudo do perito, se compõe de uma parte expositiva, onde 

o perito descreve o objeto da perícia e os procedimentos que adotou, e 

uma parte conclusiva, onde responde aos quesitos. Conquanto seja 

opinativo, o laudo não pode conter conceitos jurídicos, porque a isso a 

prova n8o se presta. Não cabe ao perito dizer, por exemplo, se a parte 

agiu ou não com culpa, devendo ficar adstrito aos elementos integrantes 

do fato, e não com culpa, devendo ficar adstrito aos elementos 

integrantes do fato, e não de suas consequências jurídicas. O perito n%o 

pode assumir a função que compete ao árbitro. O laudo pode (e deve) vir 

acompanhado de desenhos, plantas, fotografias e tudo o mais que servir 

para acrescer ao esclarecimento. 

Os assistentes técnicos elaboram peça que se denomina 

parecer, mas que deve seguir a mesma orientação referente ao laudo, 



pois também é meio de informação ao árbitro, o qual pode, inclusive, 

basear-se no parecer para fundamentar a decisao. 

Quando se tratar de perícia visando atestar a autenticidade 

da letra ou assinatura, é necessário que seja fornecido ao perito o padrão, 

visto que a perlcia dessa espbcie ocorre por comparação. Poderá o 

árbitro, entao, requisitar quaisquer documentos firmados pela pessoa 

acaso existentes, por intermedio do juiz que seria competente A causa, 

em repartiçbes públicas (cartbes de assinatura de tabelionatos, por 

exemplo) e, A falta destes, determinar4 o drbitro que a pessoa escreva em 

folha de papel, para que o laudo possa ser fundamentado quanto Bs 

coincidências ou não do padrão gráfico. 

Embora se saiba que a prova técnica costuma se revestir de 

notável importância para o deslinde da causa, as partes convencionando 

que a arbitragem se dará por equidade ou mesmo o art. 21 parágrafo 2 O  

da Lei de Arbitragem, honrou 0 princípio do livre convencimento motivado, 

pois o arbitro não está adstrito ao laudo. Meio de prova que é, a perícia 

n8o se sobrepóes a outras provas, podendo o árbitro valorá-Ia em 

consonância com 0s outros elementos constantes dos autos. 

O árbitro pode analisar livremente toda a prova produzida, 

servindo o laudo pericial apenas com0 mais um elemento para 

conhecimento dos fatos. 



1 1. Inspeção Arbitra1 

Embora n8o exista a inspeçao arbitra1 propriamente dita na lei 

de arbitragem, o fato 6 que nos propusemos por analogia ao CPC facilitar 

a vida de quem inicia no caminho da arbitragem em relação de que forma 

podem ser apresentadas OU requeridas as provas. Ainda que o hrbitro 

tome conhecimento dos conflitos de interesse de forma indireta, ou seja, 

por intermédio de depoimentos pessoais (testemunhas, perito) ou de 

formas escritas (documentos), existem momentos em que somente o 

contato direto do árbitro com a coisa ou pessoa consegue afastar as 

dúvidas que a narrativa dos fatos suscitou. 

O art. 22 da LA., prevê que poderá o árbitro determinar a 

realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante 

requerimento das Partes ou de oficio, por isso, entendemos que no caso 

da arbitragem, 0 arbitro Com a devida autoridade de perito, ao contrhrio do 

juiz que detém apenas 0 conhecimento juridico, poderá e deverá sair de 

seu escritório ou do tribunal no intuito de colher provas que lhe elucidem 

0s fatos narrados pelas partes, sendo que estas provas o ajudarão no 

julgamento. 

Amauri Mascaro  asc cimento*^ explica, "a inspeção judicial é, 

simplesmente um reconhecimento OU uma diligencia processual, com 0 

fim de obter provas, mediante uma verificaçao direta". 

24 Amauri Mascaro Nascimento, Curso de Direito P ~ O C ~ S S U ~ ~  do Trabalho, Sao Paulo: 
Saraiva, p.218, 1978. 



Denomina-se inspeçao arbitra1 o meio de prova pelo qual o 

próprio árbitro examina pessoas, coisas ou locais, sempre que os demais 

meios de provas se mostrarem insuficientes para o seu convencimento. 

É instituto de extrema valia. Muitas vezes, por mais que se 

esmerem as partes em trazer aos autos fartura de detalhes, juntando 

mapas, fotografias, fitas gravadas, etc., a percepçao que o lrbitro tem ao 

verificar pessoalmente traz subsídio importante para o julgamento. 

c meio de prova subsidilrio, contudo, sabendo-se que o 

árbitro (art. 13, L.A) pode ser qualquer pessoa capaz e que tenha a 

confiança das partes, 6 bastante razodvel que ele possa sair da sede de 

sua Instituiçao ou Tribunal Arbitral, como dito, e entrar em contato pessoal 

com a prova que lhe dará elementos seguros de convicçao para julgar. 

Em analogia ao art. 440 do CP.C. 0 qual diz em o juiz "esclarecer-se 

sobre fato" (ou seja, na0 existe para 0 juiz ou Brbitro conhecer o fato, mas 

para aclará-lo), cabível apenas quando o árbitro verificar que, inobstante 

tenha a parte se havido com Presteza de sua iniciativa probatória, restam 

dúvidas que podem ser solvidas mediante a inspeçao, sem interferir em 

sua imparcialidade. Nao poderá, Jamais, representar um envolvimento do 

julgador nos fatos em conflito, mas apenas um modo de afastar os 

aspectos duvidosos. 



A inspeção arbitral pode ter por objeto: 

I) coisas: tanto móveis como semoventes, ai incluídos os documentos 

que, embora em regra devessem ser juntados aos autos, por sua 

própria natureza não devam ser transportados (por exemplo, os 

documentos históricos, guardados em museus). 

II) lugares: o objeto mais usual da inspeção judicial in loco destina-se 

a permitir a visualização do local onde os fatos ocorreram. 

A inspeção arbitral pode ocorrer em qualquer fase 

procedimental, sempre antes da sentença. Tanto pode ser requerida já na 

fase postulatória (quando a parte desde logo intuir que sua prova não será 

totalmente esclarecedora) como após o encerramento da fase instrutória 

(quando tal insuficiência ficar patente), bem como ser decretada de ofício 

(na eventualidade de 0 próprio hrbitro perceber que restaram dovidas 

passíveis de serem afastadas mediante a observaç80 pessoal). Em 

qualquer hipótese, h6 de ser designada data para sua realização, com a 

necessária intimaçao das partes e seus procuradores, assegurando-se 

assim o contraditbrio. 

Quando se dará: 

I) inviabilidade de transporte da coisa. H6 Casos em que o objeto da 

inspeção 6 coisa de difícil OU impossível locomoç80, como, por 

exemplo, maquinario industrial. Nessa hipótese, 6 cabível a 



inspeção in loco, inclusive para propiciar ao magistrado a 

observação da máquina em funcionamento, o que seria impossível 

na audiência. 

11) reconstituição dos fatos. ~ m b o r a  a reconstituição seja mais usual 

no processo criminal, e portanto, nao se tratando de bem 

disponível, uma vez que requer a presença de membro do 

Ministério Público, no processo, não está ela afastada no processo 

civil e especificamente da Arbitragem. Se o árbitro entender que a 

mecânica dos fatos ocorridos só poderá ser esclarecida mediante a 

encenação, poderá determinar que se reconstitua o fato pret6rit0, 

como o que se possibilitará a interpretaçao precisa das alegações 

das partes, como por exemplo, no caso de uma pedra preciosa que 

foi levada uma joalheria credenciada para reparaçao, uma vez 

que soltou-se tal pedra do anel e ao ser recolocada dilacerou-se, e 

havendo a alegação da falta de pessoas e equipamentos eficazes 

para aquele trabalho, poderá o árbitro se dirigir ao local de 

consertos, para efetivamente avaliar os fatos narrados, observando- 

se sempre que neste caso art. 13 da Lei de Arbitragem, o árbitro 

certamente trata-se de pessoa capaz nesta área e de confiança das 

partes. 

A presença das partes na inspeçao arbitra1 6 assegurada, 

podendo estas inclusive manifestar-se mediante observaç6es e 

esclarecimentos. Deve-se entender a diligência como uma extensão da 



audiencia (ainda que realizada fora da sede do juizo arbitral), e por isso 

segue as mesmas regras relativas à audigncia. As partes tem o direito de 

estarem presentes, de solicitarem a palavra, bem como o árbitro de 

indagar livremente os presentes sobre os fatos que está presenciando. 

É facultado o acompanhamento de peritos, quando o árbitro 

verificar a necessidade de esclarecimentos de aspectos técnicos ou 

cientlficos. Nessa hipótese, as partes t6m o direito de ser acompanhadas 

de seus assistentes thcnicos, os quais as orientarao sobre 0s 

esclarecimentos a prestar ao arbitro. 

Durante a realizaçao da inspeçao arbitral, deve o escrevente, 

por ordem do hrbitro, ir documentando tudo o que ocorrer, pois, concluida, 

será lavrado um auto circunstanciado. Esse auto, ser8 a prova produzida, 

poderá ser acompanhado de outros elementos colhidos durante a 

inspeçao, como mapas, desenhos ou fotografias. Pode, o árbitro 

determinar a lavratura de termo constando as declaraçees de pessoas 

que encontrar no local da dilig6ncial sempre que tiverem esclarecimentos 

a fazer. 

Essa documentação 6 imprescindível pois, inobstante se 

tratar de meio de esclarecimento do árbitro, 0s pontos esclarecidos devem 

ser registrados, ate para efeitos "recursais", nos parametros da 

arbitragem. 
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CAP[TULO 2: EXECUÇAO DE SENTENÇAS ARBITRAIS 

Entende TBnia L. Muniz que: 

"Devido B f~per~ussão da globalizaç~o da economia e o surgimento 

de organiza@es, entidades e 6rgdos internacionais visando seu 

incremento e disciplinamento - e, decorrente disto, a 

frequdncia e complexidade cada vez maior das relaçbes 

que se desenvolvem entre pessoas nacionais ou 

domiciliadas em países diversos - nem sempre os atos 

juridicos praticados se perfazem dentro dos territórios de 

um Estado. Dentre estes, a Arbitragem vem sendo 

largamente utilizada - e com sucesso - no âmbito das 

relações internacionais. Contudo, as sentenças proferides 

por um Estado, ndo raras vezes, deve ser cumprida em 

outro; pelo que se faz necesshno que os Estados reconheçam 

sua força e eutoridade, dando-lhes cumprimento". 

O sistema jurldico brasileiro reconhece eficiicia à 

sentença estrangeira, sem reexame de mérito, apenas verificando a 

ocorrência de certos requisitos para que possa produzir, no Brasil, os 

efeitos que lhe foram conferidos no ordenamento de origem e para que 

não fira'a ordem nacional. 

Se o Estado em que foi proferida a decis8o arbitra1 

determinar a necessidade de sua homologação, pelo Judiciário, somente 

após 4 que produzirá efeitos no território nacional. Porem, se o Estado a 



reconhece como sentença, atribuindo-lhe força, independente da 

chancela do Judiciário, n%o se subordina o reconhecimento a tal ato, o 

que seria violação à sua soberania. Nesse pensamento, tem-se que a lei 

brasileira considera sentença arbitra1 estrangeira aquela que tenha sido 

proferida fora do território nacional (art. 34, pardgrafo único), mas este 

entendimento tem, como medida, previsão dessa qualidade pelo 

ordenamento jurídico do outro Estado e o cumprimento das normas 

previstas para tal atribuição. 

A autora supra referida afirma, que "a Lei de 

Arbitragem institui o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras, adotando como balizas ao procedimento, os Tratados 

Internacionais com eficácia no ordenamento jurídico interno (firmados e 

ratificados pelo Brasil) e, no caso de não haver tratado com o Estado 

estrangeiro, nos termos da lei (art. 34)". 

Portanto, a sentença arbitral proferida no exterior fica 

apenas submetida homologação do Supremo Tribunal Federal, que não 

o fará apenas quando a mesma ferir a ordem pública nacional ou objeto 

do litígio não for passível de decisão por Arbitragem no Brasil. Seguindo, 

nesse ponto, a Convença0 de Nova lorque, estabelecendo que será 

denegada a homologaç%o para O reconhecimento ou a execução da 

sentença arbitral estrangeira se constatar que objeto do litígio nao 6 apto 

a ser resolvido por Arbitragem. A homologaç8o de sentença estrangeira, 



por conseguinte, para reconhecimento ou execuçao poder8 ser negada 

somente quando o réu demonstrar no processo homologat6rio que a 

convença0 de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a 

submeterem ou, na falta de indbaçao, em virtude do pais onde a 

sentença arbitral foi proferida, nãio permitindo que a justiça brasileira 

desconsiderasse uma convenção de arbitragem vhlida quando a sede do 

Tribunal Arbitra1 for localizado no estrangeiro. No entanto, o ordenamento 

brasileiro estatui expressamente a possibilidade da renovaçao do pedido 

homologatório, quando sanados os vícios formais existentes quanto ao 

laudo. 

Tambbm, o princípio da inversa0 do 6nus da prova 

acentua que compete ao r6u demonstrar a impossibilidade de 

homologaça0 para reconhecimento ou ~ X ~ C U Ç ~ O  de sentença arbitral 

estrangeira pelos motivos relacionados no art. 38 da Lei 0.307/06. 

Se faz necessário uma breve análise do art. 35 da LA, 

o qual diz que para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença 

arbitra1 estrangeira está sujeita unicamente, homologaç80 do Supremo 

Tribunal Federal, (grifos nossos), o vocábulo unicamente se mostra, 

simplista a quem nao conhece OS tramites, mas na prdtica n8o 6 assim. 

~ o g o  o art. 37 e seus incisos I e II, exigem que a parte 

interessada peticjone ao STF, juntando original da sentença arbitral ou 

uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo consulado brasileiro 



e acompanhada de traduçao oficial, e ainda original da convenç80 de 

arbitragem ou cbpia devidamente certificada, acompanhada de traduçao 

oficial. 

Assim, estando o pedido inicial ao STF na mais perfeita 

ordem e em conformidade com o mencionado artigo 37 da LA. e seus 

incisos, passa-se à citaçao do réu, certamente por carta rogatória se o réu 

estiver domiciliado no estrangeiro, imaginemos que tal citaçao deva ser 

feita na Grbcia, e que apbs a citação ocorra uma contestação, devendo 

ser aberto prazo para que o autor aqui no Brasil faça a replica; apbs, ser8 

ouvido o Douto Procurador-Geral, cabendo a decisão ao Presidente da 

Suprema Corte. Imaginemos agora que o Presidente do STF, impugne a 

homologaçao, ou negue a solicitada homologaç~o, o processo ser8 

encaminhado para julgamento pelo Plenário, sendo bom lembrar que em 

sessão plenária, será decidido o pedido (iniciado 18 no art. 35 o qual faz 

mençiío ao "unicamente"), ou seja, por todos os ministros do STF, e 

somente ai e após transitar em julgado a decisao é que poderá ser 

concedido o tao esperado exequatur. (arts. 215 a 224 do Regimento 

Interno do STF). 

Edson Nelson  baldo*^, cita como soluçao à esta 

demora procedimental, o Protocolo de Cooperaç~o e Assistencia 

25 "Primer Congresso Mundial de Arbitajen, ubaldo@unoescjba.rct-sc.br 



Jurisdicional em materia civil, comercial, trabalhista e administrativa, 

conhecido como "Protocolo de Las Lefias", firmado na Argentina pelos 

países-membros do Mercosul em 27 de julho de 1992, o qual passou a 

ter vigencia no Brasil em 12 de novembro de 1996, atraves do decreto 

no 2.067. 

Mencionado tratado prevê que o exequatur em 

conformidade com os arts. 102 alínea h da Constituição Federal e 225 do 

Regimento Interno do ÇTF seja concedido pelo Presidente do STF, o 

procedimento é simplificado, pois, aqui j A  não se trata de conceder 

homologaçã~ a uma sentença estrangeira, mas simplesmente de ordenar 

a execução dessa sentença, por via de cartas rogat6rias e por intermddio 

do Presidente da Suprema Corte, conforme art. 19 do "Protocolo de Las 

Lerias". 

1. Da Coisa Julgada 

1.1 Conceito 

H& séculos vem sendo expendidos conceitos 

doutrinários sobre a coisa julgada, ocorrendo uma enorme variação de 

acordo com a teoria a que se filiaram Seus construtores, que se inclinaram 

por considerá-la como ficção da verdade, presunç8o da verdade, vontade 



do Estado e tantas outras. Todos. indistintamente, tiveram por escopo 

direcioná-Ia como instrumento impeditivo de eternização dos conflitos, ou 

seja: adotá-Ia para a pacificaçao social. 

No início do s6cul0, Francisco de Paula Baptista 

escreveu: 

"A palavra coisa julgada indica uma decis#lo, que ndo 

pende mais recursos ordinários, ou porque a lei não 

concede (segundo a lei das alçadas), ou porque a parte 

não usou deles nos termos fatais e peremptórios, ou 

porque jB foram esgotados. O efeito de uma tal decisão é 

ser tida por verdade; assim, todas as nulidades e injustiças 

relativas, que porventura se cometessem contra o direito 

das partes jB não são suscetlveis de revogaçblo". 

João Monteiro, que se inclinou pela teoria da verdade 

absoluta, nos traz afirmaçao de Savigny: "Uma ficçao de verdade que 

protege as sentenças definitivas contra qualquer ataque ou modificaçãoJ: 

6 a de Fontaine, que conclui ser a coisa julgada uma presunção de 

verdade: "... pela ficçao Se reconhece falso O fato cuja existencia se 

estabelece, ao passo que a coisa julga'da pressupõe a existência de um 

fato certo e positivo". 



Numa outra posiçllo, pode-se verificar o entendimento de 

Guilherme Estellita: 

"Na couse julgada o que sobreleva a tudo mais e lhe 

constitue a essencia mesma, B a autoridade, 6 a forga, B a 

eficácia atribuída a decisgo judicial. A inadmissibilidade de 

recursos 6 apenas um requisito d aquisição daquele 

poder". 

A coisa julgada, ao p8r fim aos litlgios, reveste a 

decisão, da característica de indiscutibilidade precisamente para 

concretizar o anseio de segurança presente na essência do ordenamento 

juridico. Do contrario, não haveria estabilidade dos direitos e ninguem 

teria assegurado O gozo dos bens da vida. 

Sua importancia no Direito Brasileiro ganhou especial 

relevo dentre os princípios processuais, recebendo, por isso mesmo, sua 

elevaçao A categoria de principio processual constitucional (inserto dentre 

0s direitos e garantias fundamentais consignados no art. 5 O ,  XXXVI da 

ConstituiçBo Federal de 1988, na0 podendo ser infringida nem pelos 

juizes nem pelo legislador). 

Na Arbitragem, fulcra,-se a coisa julgada no dispositivo 

do art. 31 da Lei n.O 9.307196, pois dentre ".. . os mesmos efeitos da 

sentença proferida pelos 6rgBos do Poder Judiciário ..." encontra-se a 

coisa julgada. Pode-se tamb0m encontrar tal determinação no direito 



comparado, dentre eles o art. 1.476 do C6digo Civil Francês (Códe de 

ProcBdure Civile): "A sentença arbitral tem a autoridade da coisa julgada a 

partir do momento em que é proferida". Dessa forma, o hrbitro, ainda que 

despido da toga, mas legitimamente constituído por acordo entre e com 

as partes, opera um juizo, de modo a dar certeza jurfdica a "res deducta". 

Dotado de capacidade judicante "ex lege", determina uma soluçao para o 

conflito, pela via do conhecimento de um juizo privado, 

Nesse sentido, Celso Neves leciona "... o que se quer, 

nos limites da coisa julgada, é satisfazer o interesse do litigante", ao que 

se pode aduzir em relação a Arbitragem, seria satisfazer a controversia de 

modo definitivo e, portanto, fazendo coisa julgada entre as partes. 

de relembrar-se a posiç8o de Liebman sobre a 

qualidade de que 6 dotada a coisa julgada, em relação aos efeitos da 

sentença, tornando-os imutáveis quanto ao elemento declaratório. Esse 

mesmo elemento b alvo da sentença arbitral e não se pode ver abalado 

pela incerteza jurídica de qualquer mutabilidade à frente da execução que 

o assegura, na forma do art. 31 da Lei de Arbitragem, pois a sentença 

arbitra!, sendo condenatbria, constitui título executivo, conforme j A  

referido anteriormente. 

importante que se vislumbre a amplitude da coisa 

julgada em relapão a seus limites. Na linha de pensamento de Celso 

Neves, "a coisa julgada aparece como pressuposto do processo 



execut6ri0, seja nos casos de execuçao imediata, seja nos casos de 

execuçao imediata", o que se ratifica, ao dar B sentença arbitral a 

executoriedade, a lei atribui-lhe também os efeitos da coisa julgada, 

dentro de seus limites objetivos e subjetivos. 

O Código de Processo Civil vigente adotou o princípio 

milenar, de construção romana, "res inter alios iudicafa aliis non 

praeiudicare" (a coisa julgada entre as partes nao prejudica o terceiro). A 

sentença, dada a sua imutabilidade por força de passagem em coisa 

julgada, deve ser por todos respeitada. 

Em principio, conforme a determinaçtio da lei, somente 

as partes interessadas no deslinde do conflito estariam a ela sujeita. 

Assim, pela regra geral estatulda no art. 472 do C6digo Processual Civil, 

todo e qualquer não participante da lide não estaria submetido à eficácia 

da coisa julgada; todavia, a parte final do dispositivo contém uma. 

exceção referente As causas relativas ao estado de pessoa em que, se 

todos os interessados houverem sido citados, em litisconsórcio 

necessário, a sentença produzirá coisa julgada em relação a terceiros. A 

sentença arbitral faz apenas coisa julgada entre as partes litigantes e 

seus sucessores, não beneficiando nem prejudicando terceiros, até 

porque nao tem por objeto as causas relativas ao estado de pessoa. 



João Monteiro ensina que: 

'I... um dos mais sdbios princípios da polltica judicihria é 

sem dúvida o que se concretiza na regra - Ires inter alios 

acta vel judicata. non nocet nec prodest' Se toda açdo 

pressupae litigio entre o autor e o réu, e se toda sentença 

nao pode ir alem da resolução do litigio, segue-se que a 

coisa julgada, em sua potência ou função negativa, só 

respectivamente ao autor e ao réu produz efeito. " 

Como bem pode-se verificar, em regra, os efeitos da 

coisa julgada dizem respeito apenas entre as partes, no entanto, não há 

como desconsiderar o que ocorre com os atos jurídicos em geral - uma 

sentença proferida entre duas pessoas - dotada já da autoridade da coisa 

julgada, poder6 produzir efeitos relativamente a terceiros, já que o 

principio fundamental n8o afasta a possibilidade de os efeitos 

repercutirem, com maior ou menor intensidade, sobre terceiros, que 

apesar de não sujeitos à mesma, podem indiretamente sentir as suas 

conseqü8ncias. Essa preocupaç80, já a tiveram os romanos, uma vez que 

a coisa julgada material podia se estender a algumas categorias de 

terceiros, a quem chamavam de titulares de um interesse secundlirio. 

Quanto aos limites objetivos da coisa julgada ensina 

Liebman: 

"a questão dos limites objetivos da coisa julgada uma das 

mais controvertidas no direito brasileiro, resolveu-se, é 



verdade, há muito tempo e de modo insuperdvel Paula 

Batista (Comp&ndio de Teoria e PrBtica do Processo Civil, 

8 ed., São Paulo 7935, § 785 e nota I), quando escreveu 

que 'a coisa julgada é restrita parte dispositiva do 

julgamento e aÒs pontos a i  decididos e fielmente 

compreendidos em relação aos seus motivos objetivos'. 

Quer dizer que os motivos da sentença n8o constituem 

objeto da coisa julgado, mas devem ser tomados em 

consideraç80 para se entender o verdadeiro e completo 

alcance da decisão. " 

Para Carnelutti, os limites objetivos da coisa julgada 

estariam consubstanciados pela imperatividade do comando que o juiz 

expende sobre a lide. 

O art. 468 do Código de Processo Civil define os 

limites objetivos da coisa julgada, delineando a relaçao jurídica material 

que se tornou imutável e indiscutível entre os sujeitos da relação 

processual. Não resta dúvida, pois, que 6 através da lide e das questoes 

suscitadas em torno dela, que a lei identifica a extensão objetiva da coisa 

julgada. O que também se verifica na Arbitragem, onde a sentença arbitra1 

terá força de lei entre as partes e nos limites da lide proposta e das 

questões decididas, e, se for condenatdria, constituirá titulo executivo 

judicial (art. 584, 111, CPC) a ser satisfeito perante a jurisdição estatal e 

segutido disposiç80 do Livro I1 do Código de Processo Civil. 



1.2 Dlreltos indivlduals homogeneos na arbitragem 

Em relação aos direitos difusos ou coletivos não 6 

possível a soluç8o pela via arbitral eis que a sentença faz coisa julgada e 

que terh efeito "erga omnes*. 

Ocorre, no entanto, que dentre os direito individuais, o 

Código de Defesa do Consumidor, introduziu os "direitos individuais 

homog&neos", que nao atingem a amplitude dos direito coletivos, mas 

permitem arguiç8o de efeito litisconsorciai representada pela açho do 

Ministério Público ou de entes associativos legitimados. Neste caso, 

insere-se dificuldade conflitante sobre como apreciar a amplitude da coisa 

julgada nas sentenças arbitrais, uma vez que, nos contratos de adesão, a 

opção pelo juizo arbitral terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de 

instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua 

instituiçao. Impede a lei, apenas, a sua pr6-disposiçBo nas condições 

gerais do contrato, de modo a induzir o aderente h sua aceitaçao 

incondicional, mas não impede sua eficácia quando da manifestação 

expressa e específica daquele e, neste caso, a controvérsia, embora de 

natureza individual homogênea, quando dirimida pela sujeição ao juizo 

arbitra!, poderá ter solução distinta daquela posta em juizo, na ação civil 

pública, proposta em resguardo dos interesses dos demais indivíduos da 

homogeneidade. 



Como diz S6rgio ~orto*', "sendo o direito individual 

homogêneo, a autoridade da coisa julgada, nos casos de procedhcia da 

demanda, será 'erga omnes', sobre que buscamos perquerir, como 

compatibilizar esta decisao com aquela em que haja coisa julgada arbittral 

anterior e no limite de um dos indivíduos da 'homogeneidade', ou mesmo 

para aquele que, posteriormente, vier a pretender agir isoladamente, no 

limite de sua individualidade, uma vez que n&o atuou diretamente na 

primeira demanda?". 

A discuss&o h& que se trazer, por fim, os limites 

objetivos da coisa julgada, que se extrai da liçao de Sbrgio Porto, em 

relaçao ao direito posto, pois, quando este é individual indisponível, os 

efeitos da coisa julgada serão imutáveis, e, a contrário senso, poderão vir 

a ser mutáveis se as partes estiverem busca de uma soluçao para 

controvkrsias sobre direitos disponíveis. No direito posto à frente da 

arbitragem, que vier a ser chamada à prestação jurisdicional solutória de 

eficácia "inter-partesn, as mesmas partes, senao a consenso, não poderão 

alterá-la por outro negócio jurídico que venha a dispor de modo diverso 

daquele proposto pela sentença arbitral, mesmo assim sempre sem 

prejuízo da eficácia desta e dos conseqüentes limites objetivos da coisa 

julgada que ela faz. 

26 Sérgio Gilberto Porto, Coisa Julgada Civil, Análise e Atualizaç~o, Aide, 1996, p.67. 



No caso de controv6rsias que versem sobre interesses 

individuais homogeneos, mas que tratem de direitos disponfveis, a 

solução judicial coletiva de que resulte coisa julgada "ultra partesn, como o 

define o Código de Defesa do Consumidor - art. 103 - II, poderá vir a ser 

modificada consensualmente pelas partes por meio de outro negócio 

jurídico, ou por meio de uma sentença arbitral buscada na forma do 

contrato. 

Ao contrãrio, aqueles indivlduos que, isoladamente, 

antes da sentença judicial dos efeitos "ultra partes", buscarem a tutela 

jurisdiconal da arbitragem, haver80 de estar excluídos da condiçao de 

membros da homogeneidade em nome da qual se possa vir a pleitear em 

açao civil pública, pois, a partir do instante do exercício do direito pessoal 

de ação pela via arbitral, estarão ditos individuos revestidos de 

heterogeneidade, por se haverem valido da disponibilidade dos seus 

direitos tutelados, na busca da prestação jurisdicional arbitral, que Ihes dê 

a cobertura da coisa julgada "inter partes". 

Marcos Paulo de Almeida Salles, entende que a 

solução está nos comentários da Professora Ada Pellegrini Grinover, aos 

arts. 103 e 104 do Código de Defesa do consumidor2' para quem 'a 

decisão desfavor~vel proferida na aÇ%o coletiva constituirá simples 

27 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - comentado pelos autores do Projeto - 
Forense Universitaria - RJ. - 1991 - p.589. 



precedente, mais ou menos robusto conforme o caso, mas nao será o 

fen6meno da coisa julgada que impedir4 o ajuizamento de ações 

individuais". Os quais nos arvorariamos em completar, ... nem mesmo que 

estas se d6em pela via arbitral ! 

1.3 A fragilidade da coisa julgada arbitral 

Gostariamos de suprimir este tópico em relaç8o 

fragilidade da coisa julgada na arbitragem, pois, aí, parecem ter razão os 

que se mostram desfavor8veis arbitragem no Brasil, mas por 6tica 

tentaremos tratar com bom ânimo a questão e discuti-la, e para tanto, 

colacionamos um julgado e seu inteiro teor do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2' Regiao (SBo Paulo-Capital), abaixo transcrito: 

"JUIZO ARBITRAL - COISA JULGADA 

Não h& falar-se em 'coisa julgada' no caso de "acordo" feito em 

associação de Arbitragem onde, à eviddncia, o requerido, ora 

reclamante, em nada contribuiu na escolha do hrbitro (art. 3O, da 

L. 9.307/96), demonstrando-se sem muito esforço, que 8 avença 

de fls. 79 apenas beneficia a reclamada que pretendia eximir-se 

do pagamento de direitos petrimonieis indisponlveis do Autor (v. 

ert. 1°, da L.9.307/96) como horas extras, rescisbries e multa de 

40% do FGTS, pagando-lhe soma irrisbria - R$500,00 - por 

'eventuais' diferenças do periodo laborado. 



Acordo espúrio, arbitragem apenas na roupagem, escamoteando 

fraude trabalhista em sua essência. " 

TRT 2a R. - R 0  133410 - (2002051 5523) - 2a T. ReLa Juíza 

Rosa Maria Zucaro - DOESP 13.08.2002 

Adoto o relatório da r. sentença de fls. 1591162, da e. 63a VT de 

Sgo Paulo, que julgou procedente em parte a açao, 

complementada pela r. decisão de fls. 1691172 que acolheu os 

embargos de declaraçao opostos pela reclamada, às fls. 

16411 68. 

R 0  da reclamada as fls. 1741200, arguindo, em preliminar, a 

coisa julgada e a nulidade da sentença por julgamento extra 

petita e, no merito, requerendo a reforma da sentença no que 

pertine a diferenças de horas extras e falta de reconhecimento 

das normas coletivas. 

Contra-razbes do reclamante às fls. 2051207. Manifestação da 

douta Procuradoria As fls. 210, opinando pelo conhecimento e 

invocando a LC75193. 

VOTO 

Conheço do apelo, pois presentes os pressupostos de 

admissibilidade. 



PRELIMINARES 

1 Coisa Julgada 

Argui a reclamada preliminar de coisa julgada, nos termos 

do art. 31 da L. 9.307196, em face do acordo realizado perante o 

Juizo Arbitral, previsto na cláusula 53. do Dissldio Coletivo (fls. 

79/81 e 82). 

Entretanto, não se pode falar em coisa julgada, haja vista 

que o Termo de Audiência de fls. 79/81 não se reveste de 

eficácia com relação à sobrejornada objeto desta açgo, sequer 

prevista na ata, frise-se uma vez que se limitou a consignar que 

O "acordon realizado refere-se a "eventuais diferençasn, não 

especificadas, o que afasta de plano a validade plena e 

irrevogável à quitaçao que a recorrente pretende tenha força de 

coisa julgada. 

Ademais, deve-se levar em conta que a L. 9.307196 prev6 o 

concurso do JudiciQrio para atender à convocação da parte que 

eventualmente sentir-se lesada em seus direito indisponiveis, 

pois, por certo, não tem o condão de excluir do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça de dureuti, afrontando o disposto no art. sol 

XXXV, da CFl88. 

Aliás, o art. l0 da Lei em comento 6 expresso quanto à 

possibilidade de as pessoas capazes valerem-se da arbitragem 

para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

E O Direito Individual do Trabalho como b sabido, 6 regido por 

normas cogentes e, até, de ordem pública, que consagram 

direitos indisponiveis sejam absolutos ou relativos. 



Dentre os de indisponibilidade relativa se insere o pleito de 

horas extraordindrias, como no caso deeteo eutoa. 

De acordo com CLAUDIO ARMANDO COUCE DE 

MENEZES, Juiz do Trabalho da 17a RegiSo, em seu artigo 

Arbitragem, soluç80 viável para o descongestionamento da 

Justiça do Trabalho? Dependeria o seu funcionamento de 

alteração em nosso ordenamento jurídico?, publicado na 

Síntese Trabalhista no 106, abr.198, p. 143: "a arbitragem tem 

seu campo de atuaçao justamente em duas situaçaes: direitos 

não especificados em lei, porque decorrentes de mero ajuste 

entre as partes contratantes, e os regidos por normas 

dispositivas ou supletivas. Nestas condiçaes, as exigências do 

art. I O da L. 9.307196 sao inteiramente. atendidasn. 

E a CLT, no capitulo II das Normas gerais de Tutela do 

Trabalho, consagra os direitos dos empregados com relaçao à 

jornada, fixando, inclusive, os parâmetros de negociação entre 

as partes. Dessume dai que mesmo que se considerasse a 

arbitragem como meio de desafogar o JudiciBrio Trabalhista, 

devem ser observados os princlpios e regras do processo do 

trabalho, consoante disposto no art. 769 Consolidado. 

Impõe, portanto, manter a r. decisão de fls. 143 que 

apreciou a preliminar arguida em defesa. Rejeito, pois, a 

preliminar de carência de ação. 

2 Julgamento Extra Petita . 

A recorrente pugna pela nulidade da r. sentença, 

asseverando que a mesma re fug i~  aos limites fixados na 

litiscontestatio. 



Esta preliminar, contudo, possui carhter claramente 

protelatdrio, pois no item 5 da contestaçflo ofertada, a 

reclamada cuidou de aclarar os motivos pelos quais entendia 

que o autor não faria jus às extraordindrias por insuficiência de 

intervalo, alegando que, no entanto tendo em vista que o 

reclamante, às vezes, ficava impossibilitado de gozar 

integralmente o intervalo intrajornada, dadas as vicissitudes de 

seu trabalho, quando isso ocorrie e reclameda remunerava este 

período relativo ao intervalo efetivamente trabalhado como 

jornada extraordinária, o que fazia sob a rubrica "HORA EXTRA 

Pr. Ref. 70%, bem como a integrava em todos os títulos de 

Direito (com grifos no original). 

Ora, diante desse fato, afigura-se inclusive desrespeitosa a 

alegação de julgamento extra petita a eivar de nulidade do r. 

julgado, pois a recorrente teve, sim, a possibilidade de 

defender-se - como o fez - não se verificando violação aos arts. 

128 e 460 do CPC ou ao art. 5O, LV, da CFl88. Por outro lado, 

pois, confirmado pelas provas constantes do autos a 

irregularidade com que a recorrente se houve, durante todo o 

pacto, sonegando ao empregado o direito à fruiçao do intervalo 

estabelecido por lei, deve arcar com os 6nus de seu descaso 

com a saúde do recorrido, respondendo pela hora integral, como 

decidido pelo l0 Grau. 

Nesse sentido: "Inteligência do parágrafo 4O do art. 71 da 

CLT. A concess%o irregulat do intervalo intrajornada conforme 

disposto no caput do art. 71 da CLT, pelo seu parágrafo 4 O ,  

acarreta ao empregador o Gnus de remunerar o mesmo intervalo 

como extraordinhrio, integralmente e nao apenas pela diferença 



Sebastiao Daidone, in Nova Jurisprudt9ncia em Direito do 

Trabalho, Valentim Carrion, l0 sem.12000, verbete 1.021, p. 

300) Rejeito, igualmente, esta preliminar. 

1 Diferenças de Horas Extras 

Diz a recorrente que nada obstante o recorrido propugnar 

por diferenças de horas extraordindrias propugnar por 

diferenças de horas extras, sob argumento de que foram pagas 

de forma incorreta, deixou de demonstrar, como lhe incumbia, 

as supostas diferenças (exegese dos arts. 818 da CLT e 333, 1 

do CPC). 

Entretanto, o reclamante logrou comprovar, em audigncia, a 

incorreçao dos controles de jornada carreados com a defesa, 

quanto aos horários anotados, sejam os referentes B jornada em 

si ou ao intervalo. 

Não bastasse essa circunstância, ar. Sentença hostilizada 

deferiu apenas diferenças autorizando a compensaç80 dos 

valores j& pagos pelos mesmos titulos, alem do valor de R$ 

500,OO pago quando da homologaç80, o que agasta de plano 

eventual prejuizo Ci ora recorrente. 

De conseguinte, confessado pelo reclamante em 

depoimento pessoal que o valor da taxa de serviço era-lhe 

repassado, improcede o pedido formulado na alineas h e i da 



inicial fls.6, absolvendo-se a recorrente da condenaçao sofrida. 

Reformo, igualmente, a sentença. 

2 Normas Coletivas - Reconhecimento 

Com referdncla propalada falta de reconhecimento da8 

Normas Coletivas quanto &s escalas de trabalho, intervalo, 

intervalo reduzido e fixa940 do parametro de 220 horas 

mensais, como normais, tenho que a matéria foi suficientemente 

esclarecida na r. decisao de embargos, nao remanescendo 

nenhuma dúvida a respeito do descumprimento ao disposto do 

parágrafo 4 O ,  do art. 71, CLT, seja à época em que o intervalo 

era de uma hora, ou de 30 minutos diários, eis que o recorrido 

sempre usufruiu pausa inferior. 

Aliás, os pr6prios termos com que redigida a cláusula 12a, 

de fls. 92, possibilitam às empresas conceder intervalo mínimo 

de 30 minutos, desde que observadas as condiç6es 

estabelecidas, sendo vedada a permanência do vigilante no 

local de trabalho, ou guarita, que era exatamente o que ocorria 

com o reclamante. É flagrante, pois, o desrespeito tamb6m ao 

Instrumento invocado. 

Relativamente à carga mensal de 220 horas, como já 

explicitado AS fls. 1691170, as normas coletivas n5o podem 

refugir aos estreitos parametros da CF, expressa0 ao 

estabelecer jornada dihria ou semanal, não prevendo a mensal. 

Não há, pois, cogitar no levantamento da sobrejornada nos 

moldes pleiteados pela recorrente. 

De conseguinte, mesmo acolhendo as escalas estabelecidas 

em Instrumentos Coletivos, reputando-as beneficas aos 



empregados que usufruem de folgas mais prolongadas, a 

verdade B que deve-se levar em conta a total observ4ncia a 

suas cl~usulas que, por sua vez, devem estar pautadas nos 

limites constitucionais. Assim, a liberdade sindical é relativa e 

não absoluta. 

Ante ao exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito 

nego provimento ao apelo da reclamada para manter incólume a r. 

sentença de origem, inclusive quanto ao valor atribuldo 

condenaç%o, pois, compativel com os títulos deferidos. 

Juíza ROSA MARIA ZUCCARO - Relatara" 

O presente acórdão suscita as seguintes questões: 

i) Agiu corretamente o magistrado de Ia instancia que nao 

reconheceu a qualidade de imutabilidade da sentença arbitral por 

conta da coisa julgada, prevista na Constituição Federal em seu art. 

5 O  inc. XXXVI e art. 467 e seguintes do CPC.? 

2) Teria ocorrido mesmo "arbitragem apenas na roupagem, escamo- 

teando fraude trabalhista em sua essência" segundo o juizo "ad 

quem1'? 

3) Se houve fraude efetivamente, o Arbitro que 6 Juiz de fato e de 

direito em conformidade com o art. 18 da L.A., não deveria recusar- 

se em homologar o acordo? 

4) A coisa julgada na jurisdiçáo estatal 6 mais eficaz do que a coisa 

julgada da jurisdiçao arbitral, embora sejam as mesmas? 



RESPOSTA AOS QUESITOS 

A resposta à primeira pergunta da consulta requer 

algumas observações a saber. 

CAndido Range1 Dinarnarco, em recente artigo ti 

Revista Síntese de Direito Processual Civil, de no 19 (setlout de 2002), 

discutindo a coisa julgada, menciona Couture, o qual examinando o caso 

de um fazendeiro rico que, tendo gerado um filho em parceria com uma 

empregada, gente muito simples, para forrar-se 6s responsabilidades de 

pai induziu esta a constituir um procurador, pessoa da absoluta confiança 

dele, com poderes para promover a açao de investigaçao de paternidade. 

Citado, o fazendeiro negou vigorosamente todos os fatos constitutivos 

narrados na demanda e o procurador do menor e da mãe, que agia em 

dissimulado conluio com o fazendeiro, negligenciou por completo o 6nus 

de provar o alegado; a conseqüencia foi a improcedência total da 

demanda, passando em julgado a sentença porque obviamente o 

advogado conluiado ná0 recorreu. 

Mais tarde, chegando à maioridade, aquele mesmo 

filho moveu novamente uma ação de investigação de paternidade, quando 

então surgiu o problema da coisa julgada. O caso terminou em acordo, 

lamentando-se não ter sido possivel aprofundar a discussáo e obter um 

pronunciamento do Poder Judiciário sobre o importantíssimo tema. 



Temos, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, 

que: "as sentenças abusivas ndo podem prevalecer a qualquer tempo e a 

qualquer modo, porque a sentença abusiva não é sentença". (Op. cit., 

Rev. Síntese no 19). 

Portanto, parece-nos que o magistrado de Ia instancia 

"in casun agiu corretamente, ao "ignorarn a sentença arbitra1 e a coisa 

julgada e iniciar um novo processo trabalhista, pois, ao que tudo indica 

tratava-se de uma "sentençan abusiva, ou de mera homologaç80. 

Quanto ao segundo quesito: Pode ser que não, assim 

como os juizes "a quo" cometem erros crassos. em suas sentenças, as 

quaís acabam por serem revistas em duplo grau de jurisdição, por juizes 

"ad quem", em tese e em geral verdadeiramente mais experientes, o 

mesmo pode ter ocorrido no caso do Arbitro que sentenciou a 

homologação do acordo entre as partes, diga-se de passagem, que a 

tentativa de acordo na Justiça do Trabalho se faz obrigatória no início e 

no fim da instrução processual sob pena de nulidade da sentença, 

portanto, não tendo o dom de sibila, parece-nos um pouco precipitado 

afirmar que houve a "arbitragem apenas na roupagemn, não obstante 

tenha sido este o embasamento do v. acórdão. 

Ao terceiro quesito, a resposta 6: Sim, por questbes 

&vias, que resultaram em prejuízo toda sociedade, pois, leva a 



descrédito o Juizo Arbitral, sendo quem o procura, já o faz justamente 

para não ter os velhos problemas da Justiça Estatal. 

Ao quarto quesito, a resposta é: O fato é que tentamos 

demonstrar com este acórd8o justamente a fragilidade da coisa julgada no 

Bmbito específico da arbitragem e, portanto, embora entendamos que a 

coisa julgada na Jurisdição Estatal também mereça cuidados, a verdade é 

que por puro preconceito dos operadores do direito, a coisa julgada na 

Jurisdiçao Arbitral merece cuidados redobrados, e as partes deverão estar 

bem cientes desse fato. 

1.4 Da nulidade da sentença arbitra1 

1.4.1 Noções introdutórias 

Entende-se por nulidade - defeito, vicio que 

torna o ato nulo. O ato que vem inquinado de algum defeito, se desatende 

ao mandamento legal ou se distancia da finalidade social que o deve 

inspirar, deixa de produzir os efeitos almejados pelas partes, pois ou não 

adquire validade, ou pode ser declarado ineficaz. 

A eficácia jurídica da vontade individual só e 

garantida pelo direito, se e enquanto são observados os preceitos da lei; 

se estes nao sáo seguidos, aquela n8o se alcança e o ato pode ser 

proclamado sem efeito. Daí a definição de Beviláqua, quando ensina que 



a nulidade é a declaração legal de que a determinados atos não se 

prendem os efeitos jurídicos, normalmente produzidos por atos 

semelhantes. 

A nulidade pode ser absoluta e relativa. A 

absoluta ocorre nos casos expressos em lei e na violação de dispositivos 

de ordem pública, como na citação irregular ou na incompetência 

absoluta, o que leva à nulidade do ato e do próprio processo; a relativa 

ocorre em irregularidades que podem ser sanadas, nas quais n8o há 

cominação de nulidade. No Direito Processual, tanto a absoluta como as 

relativas podem ser declaradas de ofício pelo Juiz porque o processo é 

iniciado pela parte, mas se desenvolve por impulso oficial. 

Já a anulabilidade, que difere da nulidade, 

caracteriza-se pela infração de norma não impositiva, de mero interesse 

pessoal da parte, que não deve ser declarada de oficio pelo juiz, como no 

caso de penhora de bens que sb devem ser penhorados na falta de 

outros. As nulidades relativas (e os atos anulAveis) devem ser alegadas 

pela parte na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de 

preclusão. As absolutas podem ser alegadas a qualquer tempo, mas a 

parte responderá, em alguns casos, pelas custas se o não fizer na 

primeira oportunidade que tiver de falar nos autos. Só nos casos de 

interesse público não se decretará a nulidade, se não houver prejuízo 

para a parte, ou quando o juiz puder decidir do mérito a favor da parte a 



quem aproveita a declaração de nulidade. Não há nulidade sem prejuízo. 

Nulidade da sentença é aquela que ocorre no julgamento em que não se 

obedecem a certas normas legais. 

A metodologia utilizada para o exame das 

nulidades, na Arbitragem, nao segue O grau de austeridade das sançbes 

estabelecidas no ordenamento processual, conforme relatado supra. Com 

efeito, a infração da norma, no ambito do juizo arbitral, opera nulidade 

absoluta. Essas regras apresentam índole de Direito público, não podendo 

ser afastadas pela vontade das partes. Sua transgressão, tal qual no 

processo judicial, contamina os atos posteriores, dando azo à extinçao ou 

declaraçao de nulidade. A depender da esp6cie do vicio declarado, a 

nulidade pode ou não ser convalidada por nova decisao arbitral. 

1.4.2 Casos de nulidades previstas na arbitragem 

Na Arbitragem (Lei n.O 9.307/96), em seu art. 32, 

são previstos oito casos, em que a sentença 6 considerada nula, 

permitindo d parte interessada pleitear a nulidade do laudo perante o 

Poder Judiciário competente. Barbosa Moreira critica tal entendimento 

demonstrando que a maior parte dos casos apontados na Lei refere-se a 

anulabilidades e não nulidades. 



Nesse sentido é o entendimento de Carmona 

quando afirma que: 

"... enquanto não manejada, com sucesso, a demanda de 

que trata o art. 33 da Lei, permanece íntegra a decisão 

arbitra/, sendo certo que, decorrido o estreito prazo 

decadencial de noventa dias para o ataque ao laudo 

defeituoso, não h4 mais como impugnd-/o" (exceç8o feita 

aos laudos condenatdrios, eis que reservada ao executado 

a possibilidade de oposiç8o de Embargos). 

É oportuno, de qualquer modo, que o legislador 

repetiu terminologia tradicional no Direito Processual brasileiro (eis que 

tanto Código de 1939 como o de 1973 referem-se à nulidade do laudo ou 

da decisao arbitral) e que o equívoco apontado foi cometido tamb6m pelo 

legislador italiano (que se refere, no art. 829 do Códice di Procedura 

Civile, a casos de nulidade do laudo). 

De acordo com o texto da Lei, será decretada a 

nulidade da sentença arbitral: 

a) se for nulo o compromisso; 

b) se foi proferida por quem não podia ser árbitro; 

c) se não contiver os requisitos obrigatórios de uma sentença arbitral; 

d) se for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

e) se não decidir todo o litigio submetido arbitragem; 



f) se for proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 

g) se for proferida fora do prazo; e 

h) se forem desrespeitados os princípios do contraditbrio, da igualdade 

das partes, da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. 

A doutrina entende, no entanto, que tão-somente 

os casos das letras "a", "b", "f', "g" e "h" revestem-se de nulidade 

absoluta, enquanto os casos expressos nas letras: "c", "d", "e", são 

sanáveis e assim devem ser qualificadas como casos de nulidade relativa. 

É de se observar que o elenco constante deste 

artigo (32) é meramente exempiificativo, porquanto várias outras 

situações podem gerar nulidades, como, por exemplo, decisbes que 

ofendem a ordem pública, Arbitragem que versa sobre direitos 

indisponíveis, a fraude ... Contudo, a evidência de circunstancias que 

envolvam o rol dessa disposição, invalida a sentença em sua totalidade. 

O exame sobre assunto de validade e nulidade 

revela perplexidade na dogmática com relação a algumas questees. É 

certo que o ordenamento jurídico atribui efichcia somente ao ato jurídico 

válido. Por esta razão é que se pode concluir que tanto o ato inexistente 

quanto o ato viciado por nulidade não apresentam eficácia desejada. 

Todavia a inexistência não se confunde com a nulidade. O ato nulo existe 

no mundo fático, porém, sua natureza é débil para produzir efeitos 



jurídicos. Kelsen lembra a liçao: "Existir, valer e ser eficaz são conceitos 

tão inconfundíveis que o fato jurídico pode ser, valer e não ser eficaz, ou 

ser, não valer e ser eficaz. As próprias normas jurídicas podem ser, valer 

e n?ro ter eficácia". 

A anulabilidade do ato jurídico, segundo o 

ensinamento de Clóvis Beviláqua, "negócios que se acham inquinados de 

vicio capaz de Ihes determinar a ineficácia, mas que poder8 ser 

eliminado, restabelecendo-se a sua normalidade". Por esse motivo é que 

o negócio jurídico anulável é eficaz até o momento em que sentença 

jurisdicional lhe retire a eficácia ou a invalidade seja convalidada, 

conquanto a natureza do vício da nulidade é insanável. 

A Arbitragem Internacional revela que o poder 

em reexaminar a sentença, pelo Judiciário, de fato está restrito e costuma 

ser limitado a casos enumerados taxativamente em lei. 

Também a ausência dos requisitos internos é 

suficiente para caracterizar o vicio de consentimento. A vontade deverá 

ser exteriorizada tanto pelo sujeito emissor da proposta como apreendida 

mediante aceitação pelo respectivo oblato. Tanto proposta quanto 

aceitação devem ser inequívocas (claras), precisas e determinadas. A 

determinaçao do objeto tem especial relevância na delimitação do 

conteúdo da pendência que se submeterá ao juizo arbitral. 



Nesse sentido Matthieu e Boiss6son observa que 

para opor uma cláusula compromissória a um dos contratantes 6 

necessário que ela esteja clara e precisa, ou que, ao menos, o 

contratante tenha aceito com pleno'conhecimento de causa, para evitar 

que ocorra um vício, tornando nula a sentença. 

1.4.3 Oportunidade do exame das nulidades 

As nulidades dos atos processuais poderão ser 

arguidas pelas partes perante o árbitro ou Tribunal Arbitral, desde a 

primeira oportunidade em que se manifestarem nos autos. A depender da 

gravidade do vício, compromete sua competência inibindo sua 

constituiçao por estar contaminado por nulidade que impede a produçao 

dos efeitos desejados juridicamente. Assim, a sentença arbitral para 

oferecer equivalência à sentença judiciária, com seus consectários (tanto 

exeguatur quanto às características da imutabilidade da coisa julgada), 

deve estar imune de nulidade. 

A falta de acolhimento, pelo juizo arbitral, da 

nulidade arguida pelas partes, somente poderá ser reexaminada após a 

prolação da sentença arbitral, através de Ação declaratdria de Nulidade, 

perante o Poder Judiciário, que poderá declarar a nulidade ou determinar 

que o árbitro profira nova sentença. 



Conforme já referido a Lei n.O 9.307196 possibilita 

ao Poder Judiciário remeter o julgamento para nova decisão arbitral, 

visando a convalidação de sua nulidade nas hipóteses em que não se 

apresentarem os requisitos obrigatórios da sentença (art. 26), decidir-se 

fora dos limites da convençáo de arbitragem (u/tra e extra petita) ou deixar 

de decidir todo o litígio submetido à Arbitragem. Essas nulidades podem 

tambem ser arguidas na ação de Embargos do Devedor - no caso de 

execução judicial. Nos demais casos, como nas hipóteses de nulidade do 

compromisso; suspeição ou impedimento do árbitro; comprovação de 

prevaricação; concussão ou corrupção passiva; decurso do prazo para a 

prolação da sentença arbitral e o desrespeito aos princípios do 

contraditório; da igualdade das partes; da imparcialidade do árbitro e de 

seu livre convencimento, a sentença que julgar procedente o pedido de 

decretação de nulidade da sentença arbitral reconhecerá nulidade de 

impossível convalidação. Nessas hipóteses as partes deverão submeter- 

se à nova instancia arbitral prescindindo da lavratura de novo 

compromisso, salvo no caso de decretação de sua nulidade - situação que 

demandará nova convenção do compromisso. A decretação de nulidade 

pelo Poder Judiciário não retira a competência arbitral. 

O legislador elegeu como possibilidade de 

convalidação a nulidade proveniente do vício, talvez pela impossibilidade 

da o Poder Judiciário examinar o mérito do laudo arbitral. Assim, muito 



embora a sentença arbitral apresente nulidade absoluta, na ausência da 

propositura de demanda para decretação de sua nulidade pode operar a 

preclusao (art. 33, § 1°, da LA). Sem prejulzo no caso de a sentença 

arbitral necessitar de Execuçao Judicial a nulidade pode ser alegada em 

sede de Embargos do Devedor (art. 33, 5 2 O ,  da LA). 

1.4.4 Da ação declaratbria de nulidade 

As sentenças arbitrais n8o esta0 imunes ao 

controle do Poder Judiciário, diante do que disp6e o art. 33 da Lei n.O 

9.307196, ao conferir expressamente direito ao interessado de demandar 

perante o Estado-juiz a declaração de nulidade (açao anulatória) da 

decisão que lhe causou gravame por inobservancia dos requisitos 

estatuidos nos arts. 32,26, 21, § 2 O ,  ou art. 10 da referida Lei. 

Para que se instaure a querella nullitatis, deverá 

o interessado dirigir-se ao órgão competente do Poder Judiciário e propor 

a demanda nos moldes do art. 282 do Código de Processo Civil, podendo 

obedecer ao procedimento comum ordinário ou sumário, dependendo 

apenas da complexidade da matéria probatória ou do valor da causa. 

O fundamento jurídico da demanda (causa de 

pedir próxima) repousará na demonstração de alguma das hipóteses 

elencadas no art. 32 da Lei e o objeto imediato (pedido) ser8 a 



desconstituição da sentença arbitral atraves do comando declaratório a 

ser obtido no dispositivo da sentença judicial de procedência. 

Dependendo da hipótese de violaçgo ocorrida, 

decretará o juiz a nulidade da decisáo - nulidade do compromisso arbitral, 

emanada de quem não poderia ser nomeado árbitro, proferida por 

prevaricação, concussão ou corrupção passiva, fora do prazo 

estabelecido no compromisso arbitral, for desrespeitado o princípio do 

devido processo legal - ou declarará a nulidade da sentença arbitral e 

determinará que o árbitro ou tribunal profira nova sentença se não 

contiver os requisitos do art. 26, for proferida cifra, ultra, ou extra petita. 

Haverá o interessado, contudo, de observar o 

prazo decadencial estabelecido na 2a parte do § l0 do art. 33, que 6 de 

noventa dias para o ajuizamento da ação declaratória, a contar da data do 

recebimento da notificação da sentença ou intimação pessoal ou, se 

tiverem sido opostos Embargos de Declaração, da nova comunicação a 

respeito do aditamento ou da rejeição dos Embargos. 

Decorrido in albis o prazo assinado de noventa 

dias, incidirá o interessado na decadência, cujo efeito é o perecimento do 

seu direito de demandar a parte contrária em pleito dirigido ao Estado-juiz 

a obtenção da tutela declaratória de nulidade da sentença arbitral. 



1.4.5 Da execução da sentença arbitral 

Se a sentença arbitral proferida for de natureza 

condenatória e na hipótese de não ocorrer a satisfaça0 espontânea do 

julgado por parte do sucumbente, a tutela executiva deverá ser pleiteada 

pelo vencedor ao Estado juiz competente. 

Processar-se-á, então, uma execução de tltulo 

judicial (art. 584, 111) que, por sua vez, abrir8 em favor do executado a 

possibilidade jurídica de opor Embargos do Devedor, nos moldes do 

disposto no art. 7411744 do Código de Processo Civil, que sao, em termos 

sintéticos, uma ação relativamente autonoma de caráter incidental que 

objetiva a desconstituição do titulo que legitima a execução. 

Nessa lide incidental de natureza desconstitutiva, 

terá a parte que sucumbiu na jurisdição privada (ora executada) 

oportunidade de deduzir em sua defesa as matérias elencadas no art. 32 

da Lei n.O 9.307196 (art. 33, Ij 3O). 



Pudemos concluir em pesquisa de campo que a 

arbitragem poderia ser realizada em qualquer lugar, e não 

necessariamente em um Tribunal de Arbitragem, tomamos conhecimento 

por exemplo, de um desembargador aposentado que atualmente é árbitro 

e vem realizando as audiências de tentativa de conciliação ou 

trabalhando efetivamente na substituiçao das partes em seu escritório 

particular. 

O fato de um árbitro trabalhar em seu próprio escritório 

e lá realizando audiências, causou espanto em muitos colegas, e 

causava-nos espanto o inconformismo dos colegas, pois, de certa forma a 

Lei 9307196 somente estava adequando uma instituição sabidamente 

milenar. 

Contudo, os operadores do direito, tinham razão em 

alguns aspectos, pois, além de uma pessoa realizar audiências em seu 

escritório, não precisaria em tese nem mesmo ter conhecimentos jurídicos 

para realizá-las. E o que era ainda "pior", as partes poderiam escolher a 

forma como iriam fazer a instrução probatória. 

Por isso, como entendemos que prova é um elemento 

essencial do processo, tanto civil como do processo criminal embora 



diferentes, realizamos este trabalho no intuito de tentar esclarecer como 

poderiam as provas na arbitragem ser utilizadas de maneira andloga A 

fase instrutória ao Código de Processo Civil, valendo-se da autonomia 

privada que as partes t8m quando 'optam por esta via de soluç8o de 

confllitos. 

Sabemos ainda que faz muito tempo que a Arbitragem 

vem desempenhando papel preponderante no campo das relações 

comerciais, sobretudo nas internacionais. Prova disso é que nos países 

de l0 mundo a grande maioria das negociações sao feitas com cláusula 

arbitral. 

Com a Lei 9.307196 pudemos constatar que a parte 

probatória bem como todo o ifer procedimental está de conformidade com 

o Processo Civil, haja vista tratar-se de meio de solução de controvérsias 

apresentado pelo Estado, foi o que percebemos na realização deste 

trabalho e tentamos mostrar, contribuindo com os operadores do direito 

que eventualmente viam maiores dificuldades na realizaçao da arbitragem 

até seu deslinde. 

Enfim, o processo e o procedimento arbitral com a Lei 

9.307196 revestiram-se de nova identidade, vindo a provocar grande 

interesse como meio de solução de conflito, e feitas as ponderações 

acima, é o que se pode ver através da gama enorme de entidades 



arbitrais que estão sendo abertas em todo o Brasil, a exemplo do 

Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CAESP), Associação Brasileira 

de Arbitragem (ABAR), Câmara de Arbitragem de Londrina (Associação 

Comercial), da Arbitral (Sindicato dÒs Varejistas de Londrina). o Instituto 

Nacional de Mediação e Arbitragem (INAMAIRS) - Secção Rio Grande do 

Sul, Câmara de Arbitragem de Curitiba, Associação Brasileira de 

Arbitragem e Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem, ambos com 

sede em São Paulo, Centro de Mediação e Arbitragem de Pernambuco, 

ligado à Federação das Associaçbes Comerciais do Estado de 

Pernambuco, Câmara de Conciliação e Arbitragem da Associação 

Comercial da Bahia. 
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