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Nulidade de Sentença Arbitral

No Recurso Especial nº 1.900.136/SP, a 3ª Turma do STJ decidiu
pela aplicação do prazo decadencial de 90 dias para o
requerimento de nulidade de sentença arbitral quando a alegação
é feita em impugnação ao cumprimento de sentença arbitral.

Assim, caso ultrapassados os 90 dias para o requerimento da
nulidade da sentença arbitral, contados do recebimento da sua
notificação, a impugnação ao cumprimento de sentença deverá
se restringir às hipóteses do art. 525 do Código de Processo Civil.

O acórdão pode ser acessado neste link.

Abril

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2039224&num_registro=202000345991&data=20210415&formato=PDF
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Prova pericial na Arbitragem

No Recurso Especial nº 1.903.359/RJ, a 3ª Turma do STJ decidiu
que a não produção de prova pericial requerida e posteriormente
descartada pela parte demandante em procedimento arbitral não
caracteriza cerceamento de defesa. Assim, o colegiado julgou
improcedente a ação anulatória de sentença arbitral.

Segundo o STJ, o acórdão reformado, do TJRJ, que havia
reconhecido o cerceamento de defesa e anulado a sentença
arbitral, determinando fosse produzida a prova requerida,
representa invasão ao mérito da arbitragem e ao livre
convencimento dos árbitros.

O acórdão pode ser acessado neste link.

Maio

https://lnkd.in/ecuSbK_T
https://lnkd.in/ecuSbK_T
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Autonomia da Convenção de Arbitragem

No Recurso Especial nº 1.699.855/RS, a 3ª Turma do STJ prestigiou
o princípio da autonomia da convenção de arbitragem, ao
consignar que a cláusula compromissória é autônoma em relação
ao contrato em que se insere, de modo que a nulidade do contrato
deve ser analisada pelo juízo arbitral e não implica,
necessariamente, nulidade da própria cláusula.

O acórdão pode ser acessado neste link.

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2062586&num_registro=201702407421&data=20210608&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2062586&num_registro=201702407421&data=20210608&formato=PDF
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Arbitragem e Administração Pública

Em 15/7/2021, foi publicado, no Rio Grande do Sul, o Decreto nº
55.996/2021, que dispõe sobre a utilização da arbitragem no
âmbito da administração pública, direta e indireta, daquele estado.

Assim, o Rio Grande do Sul juntou-se aos estados de Minas Gerais
(Lei estadual nº 19.477/2011), Pernambuco (Lei estadual nº
15.627/2015), Espírito Santo (Lei estadual nº 10.885/2018), Rio de
Janeiro (Decreto nº 46.245/2018) e São Paulo (Decreto nº
64.356/2019) entre aqueles que têm normas específicas para a
adoção da arbitragem como forma de resolução de conflitos
envolvendo seus entes públicos.

O Decreto pode ser acessado neste link.

http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/DEC%2055.996.pdf
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Projeto de Súmula do TJMG sobre Arbitragem

Em acórdão publicado em 3/9/2021, o Órgão Especial do TJMG
aprovou, por unanimidade, o projeto de súmula proposto pelo
Primeiro Vice-Presidente, Des. José Flávio de Almeida, que enuncia
que “a existência de convenção de arbitragem afasta a jurisdição
estatal para solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais
disponíveis decorrentes do contrato firmado entre as partes, exceto
nas ações que envolvam relação de consumo”. 

A aprovação do enunciado de súmula nº 81 deu-se em observância
ao art. 926 do CPC, que prevê ser dever dos tribunais uniformar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, e seguiu o rito
previsto no art. 530 do Regimento Interno do TJMG, que determina
que a observância da súmula é de cumprimento obrigatório por seus
órgãos fracionários e desembargadores.

Setembro
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Cooperação Judiciária e Arbitragem

No dia 24/9, o CNJ aprovou a Resolução nº 421/2021, que trata sobre a
cooperação judiciária em matéria de arbitragem.
 
A resolução define que os pedidos de cooperação previstos na Resolução CNJ
350/2020 podem ser formulados também entre os árbitros ou órgãos arbitrais e
os órgãos do Poder Judiciário. Estabelece, ainda, os requisitos da carta arbitral e
os documentos que devem instruir o pedido de cooperação judiciária.

Ademais, corrobora a necessidade de observar o segredo de justiça nos pedidos
de cooperação entre juízos arbitrais e Poder Judiciário e formaliza a autonomia
aos tribunais para determinar a distribuição preferencial de processos
envolvendo arbitragem para determinada vara ou câmara, a fim de propiciar a
especialização na matéria.

A resolução pode ser acessada neste link. 
 

Setembro

https://www.linkedin.com/company/cnj/
https://lnkd.in/e4wm5zhj
https://lnkd.in/e4wm5zhj
https://lnkd.in/e4wm5zhj
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Intervenção da União em Procedimentos Arbitrais 

Em 7/9/2021, a Procuradoria-Geral da União e o Consultor-Geral da União
aprovaram portaria conjunta que dispõe sobre a intervenção da União em
procedimentos arbitrais.
 
A portaria estabelece os requisitos e os trâmites a serem observados para
a intervenção da União em arbitragens que figurem como parte autarquias,
fundações públicas, sociedades de economia mista ou empresas públicas
federais ou cujas decisões possam ter reflexos, ainda que indiretos, de
natureza econômica, sobre pessoas jurídicas de direito público,
independentemente da demonstração de interesse jurídico.
 
A Portaria Conjunta PGU-CGU/AGU nº 7 pode ser acessada neste link.

Setembro

https://lnkd.in/enS8dbZ9
https://lnkd.in/enS8dbZ9
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II Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios

Foram publicados, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal, os enunciados aprovados na II Jornada de Prevenção e Solução
Extrajudicial de Litígios, ocorrida nos dias 26 e 27 de agosto de 2021.

Entre os enunciados publicados, 26 deles (Enunciados 88 a 113) dizem respeito à
arbitragem, e trataram sobre temas como a divulgação de eventual financiamento
das partes na arbitragem por terceiros (Enunciado nº 88), o cumprimento de medida
cautelar ou de urgência para suspensão ou cancelamento de protesto de títulos
independentemente da expedição de carta arbitral (Enunciado nº 94), o segredo de
justiça sobre processos judiciais que versem sobre arbitragem (Enunciado nº 99), a
primazia do juízo arbitral para decidir acerca das alegações de extensão subjetiva e
objetiva da convenção de arbitragem (Enunciado nº 104), a possibilidade de fixação
de multa coercitiva pelos árbitros (Enunciado nº 108), bem como sobre deveres e
critérios em relação à análise sobre eventual alegação de impedimento dos árbitros
(Enunciados nºs 92, 97, 109 e 110).
 
Os enunciados aprovados podem ser acessados neste link.

Outubro

https://lnkd.in/evTv44Ei
https://lnkd.in/evTv44Ei
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Arbitragem e Ação de Execução

No Recurso Especial nº 1.949.566/SP, a 4ª Turma do STJ decidiu que a
ação de execução de título extrajudicial que contenha cláusula
compromissória deve ser suspensa por prejudicialidade externa, e não
extinta, enquanto pendente o julgamento, pelo juízo arbitral, de questões
referentes ao próprio título exequendo ou às obrigações nele
consignadas.

De acordo com o acórdão relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão, a
existência de cláusula arbitral em contrato não impede que se promova a
ação de execução de título extrajudicial. Entretanto, uma vez impugnada a
execução, há limitação material do que poderá ser analisado pela
jurisdição estatal, cabendo ao juízo arbitral dirimir questões relativas à
existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executado
ou às obrigações nele contidas.

O acórdão pode ser acessado neste link.

Outubro

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2094547&num_registro=202102227384&data=20211019&formato=PDF
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Arbitragem e Recuperação Judicial

No Recurso Especial nº 1.953.212/RJ, a 3ª Turma do STJ decidiu
que a natureza do crédito – se concursal ou extraconcursal – não é
o critério definidor da competência para o julgamento de ações
propostas em face de empresa em recuperação judicial.

Assim, partindo do pressuposto de que a competência exclusiva
do juízo universal da falência é apenas para a prática ou o controle
de atos de execução de créditos, concluiu-se pela competência do
tribunal arbitral para processamento e julgamento da demanda
perante ele proposta e que dizia respeito à apuração de créditos
inadimplidos no âmbito de contrato de prestação de serviço.

O acórdão por ser acessado neste link.

Novembro

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2110555&num_registro=202101709523&data=20211103&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=2110555&num_registro=202101709523&data=20211103&formato=PDF
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